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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Profils: Būvniecība 

RTU programma: Transportbūves  

Studiju līmenis: Bakalaura profesionālās studijas 

Nominālais studiju ilgums: 4.5 gadi 

Studiju apjoms: 180 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība: vispārējā vai profesionālā vidējā, pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā vai tai pielīdzināma izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs un inženiera 
kvalifikācija transportbūvēs 

Studiju programmas mērķi: studiju mērķis ir sniegt 5. līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību transportbūvju nozarē, lai sagatavotu inženieri 
patstāvīgam darbam, kā arī iegūtu profesionālā bakalaura 
grādu, kas dod iespēju turpināt studijas profesionālajā vai 
akadēmiskajā maģistrantūrā. 

Uzdevumi: Apgūt studiju programmas priekšmetus. 
Izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu ar inženierprojektu. 

 

Eiropas Savienības transporta politikas mērķis ir nodrošināt augstu mobilitātes līmeni gan cilvēkiem, gan 

uzņēmumiem visā Eiropas savienībā un tai skaitā arī Latvijā. Tas nozīmē, pieejamus un augstas kvalitātes 

transporta un transporta infrastruktūras risinājumus, brīvu personu, preču un pakalpojumu aprites 

funkcionēšanu, uzlabotu sociālo un ekonomisko vienotību, kā arī nodrošinātu Eiropas tautsaimniecības 

konkurētspēju. Transporta plūsmā Eiropā dominē autotransports. Tas katru dienu kalpo visiem eiropiešiem 

(pat tiem, kas neceļo, jo arī  pārtika un citas preces tiek piegādātas ar autotransportu). Ar autotransportu ES 

tiek nodrošināti 83% pasažieru pārvadājumiem un 46% no visu kravu pārvadājumiem. Sabiedrības lielākie un 

ilglaicīgākie ieguldījumi ir vērsti uz transporta infrastruktūras objektu, būvniecību, tādēļ ir nepieciešami augsti 

kvalificēti speciālisti, kas  var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs 

būves ekspluatācijas kārtībā, var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas būvniecības 

inženierzinātņu teorijas un metodes. 

Profesionālo studiju programma „Transportbūves” izstrādāta, ievērojot augstākās profesionālās izglītības 

tendences Eiropā, tā veidota tā, lai būtu atpazīstama Eiropā, lai studenti iegūtu gan teorētiskās zināšanas, gan 

praktiskās iemaņas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū.   

Bakalaura profesionālo studiju programmas mērķis ir sniegt 5. līmeņa profesionālo augstāko izglītību 
transportbūvju nozarē, lai sagatavotu konkurētspējīgu inženieri, kurš var praktiski darboties savā profesijā, kā 
arī iegūt profesionālā bakalaura grādu, kas ļauj iesaistīties pētniecībā un dod iespēju turpināt studijas 
profesionālajā/akadēmiskajā maģistrantūrā. 

Bakalaura profesionālo studiju programmu „Transportbūves” paredzēts apgūt lekcijās, praktiskajās 
nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos 
un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāri - sociālos priekšmetus. 
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Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu 
darbu vai arī, lai varētu turpināt studijas profesionālajā vai akadēmiskajā maģistrantūrā. Bakalaura 
profesionālo studiju laikā students iegūst spējas un prasmes: 

 atbildīgi un patstāvīgi veikt transportbūvju būvinženiera pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām; 

 izstrādāt tādas virszemes transporta infrastruktūras sistēmas, kas garantē drošu tās 
funkcionēšanu; 

 projektēt autoceļus, tiltus un citas transportbūves, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos 
sasniegumus; 

 plānot, organizēt un vadīt transportbūvju projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesus 
un tajos iesaistīto speciālistu darbu; 

 veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību transportbūvju un transporta virszemes infrastruktūras jomā; 

 strādāt ar transportbūvju projektu izstrādāšanai nepieciešamajām datorprogrammām; 

 darbu veikt individuāli un mērķgrupās; 

 sazināties valsts valodā un svešvalodās, kas nodrošina spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem. 

Studiju laikā students iegūst vismaz 26 nedēļas ilgu praktiskā darba pieredzi. 

Programma apstiprināta RTU Senāta sēdē 2003. g. 31.martā, prot. Nr. 476. Akreditēta 2004. g. 19.maija uz 6 

gadiem -  līdz 2010. gada 31. decembrim. 

Programmas īstenošanu veic RTU Būvniecības fakultātes Transportbūvju institūts. Tā sastāvā: Ceļu un tiltu 

katedra un Ģeomātikas katedra. 

2. Programmas organizācija 

2.1 Izmaiņas programmas organizācijā 

Pašnovērtējuma periodā no 2004. Līdz 2010. gadam nav veiktas izmaiņas programmas  organizācijā. 
Bakalaura profesionālo studiju programma „Transportbūves”  paredz pilna laika studijas 4,5 gadu garumā ar 
apjomu 180 KP. Pēc studiju beigšanas un bakalaura darba aizstāvēšanas students iegūst bakalaura 

profesionālo grādu transportbūvēs un inženiera profesionālo kvalifikāciju. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” saturs un plāns, kā arī mērķi saskan ar RTU 
misijas formulējumu: nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes zinātnisko 
pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes 
speciālistus. 

2.2 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Studiju programmas realizācijas laikā no 2004. Līdz 2010. gadam ir veiktas šādas izmaiņas studiju programmā 

un studiju plānā: 

1. Izmaiņas, kas veiktas ar mācību prorektora 2004.g. 27.aprīļa rīkojumu Nr.02/19 
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Bakalaura profesionālo studiju programmā “Transportbūves – BCT0” izdarīt šādas izmaiņas: 
1. Obligāto studiju priekšmetu A.2.6. „Būvfizika” – 3 KP aizstāt ar priekšmetiem „Elektrotehnika un 
elektronika” – 2 KP un „Konstruktīvie būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes”- 2 KP 
 2. Obligāto studiju priekšmetu apjomu palielināt no 117 KP līdz 118 KP un studiju programmas 
kopapjomu no 180 KP līdz 181 KP. 

2. Izmaiņas, kas veiktas ar mācību prorektora 2008. gada 18. februāra rīkojumu Nr. 02000-01/16:   

Bakalaura profesionālo studiju programmā “Transportbūves – BCT0” izdarīt šādas izmaiņas: 
1. Iekļaut obligātās daļas A.3.sadaļā studiju projektus: 
Autoceļi (studiju projekts I) – 2 KP; 
Autoceļi (studiju projekts II) – 2 KP; 
Koka tilti (studiju projekts) – 2 KP; 
Tērauda tilti (studiju projekts) – 2 KP; 
Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) – 2 KP; 
  
2. Mainīt apjomus šādiem obligātās daļas studiju priekšmetiem: 
A.2.1. Varbūtības teorija inženieraprēķinos – no 4KP uz 2KP; 
A.3.9. Autoceļu projektēšana (pamatkurss)  – no 6KP uz 4 KP; 
A.3.14. Transportbūvju pamati un pamatnes - no 4KP uz 2KP. 
  
3. Svītrot no obligāto priekšmetu A.3. sadaļas studiju priekšmetu; 
A.3.6. Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes – 2 KP; 
4. Iekļaut obligātās izvēles B.1. sadaļā studiju priekšmetus; 
Tilti un inženierbūves (studiju projekts) – 3 KP; 
Autoceļi (studiju projekts III) – 3 KP. 
  
5. Izslēgt no obligātās izvēles B.1.sadaļas šādus studiju priekšmetus: 
B.1.1. Autoceļu projektēšana (speckurss) – 3 KP; 
B.1.2. Tilti un inženierbūves (speckurss) – 3 KP. 
  
6. Mainīt programmas sadaļu apjomus: 
• obligātās (A) daļas apjomu – no 118 KP  uz 120 KP; 
• obligātās daļas. A.2. sadaļas apjomu  – no 45 KP uz 43 KP; 
• obligātās daļas A.3. apjomu – no 59 KP uz 63 KP; 
• valsts pārbaudījumiem (E daļa) – no 16 KP uz 14 KP; 
t.sk. E.1. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) – no 16 KP uz 14 KP. 
 

3. Izmaiņas, kas veiktas ar mācību prorektora 2010. gada 19.maija rīkojumu Nr. 02000-01/47: 

 Apstiprināt profesionālo studiju programmās “Transportbūves” šādas izmaiņas: 
1. Bakalaura studiju programmā (kods BCT0) 
1.1. aizstāt obligātās (A) daļas studiju priekšmetus 
1.1.1. Kustības organizācija un satiksmes drošība – 4 KP ar Autoceļu satiksmes drošība – 2 KP; 
1.1.2. Galīgo elementu metode būvniecībā – 2 KP ar Galīgo elementu metode (ievadkurss) – 2 KP; 
1.2. iekļaut obligātās (A) daļas sarakstā studiju priekšmetu Autoceļu segas – 2 KP. 
1.3. iekļaut obligātās izvēles specializējošo priekšmetu (B.1.sadaļa) sarakstā studiju priekšmetu 
Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana – 2 KP. 
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Izmaiņas programmā un studiju plānā ir saistītas ar mācību procesa pilnveidošanu un uzlabošanu.   

2.3  Studiju programmas iekšējās kvalitātes vadības sistēma 

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē studiju programmas 
administrācija, katedras, kuras realizē studiju programmu un citas iesaistītās struktūrvienības, fakultātes 
Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma darbība RTU tiek 
nodrošināta šādos līmeņos: 

1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa. Studiju daļa veic: 

 RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP atbilstības 
kontroli augstākās izglītības programmai, tās saturam; 

 Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot: pirmā kursa 
studējošo adaptāciju universitātes sistēmā, kā arī studējošo apmierinātību ar studiju procesu, 
lekcijām, praktiskajam nodarbībām un mācībspēkiem. Anketēšanas rezultāti pieejami RTU Studiju 
daļā.  

 2008./ 2009. ak. gadā pirmo reizi bija veikta elektroniskā anketēšana ORTUS sistēmā par 
studējošo apmierinātību ar studiju procesu iegūtie rezultāti ir apskatāmi katram mācībspēkam, 
katedras vadītājam, dekāna vietniekam mācību darbā un Mācību prorektora dienesta atbildīgajam 
personām. 

 Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200 vietas). 

2. RTU fakultāšu līmenis: 

 Reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, iepriekš programmas 
aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju programmu komisijā; 

 Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo pašpārvalde un 
tās pārstāvji, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU 
Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē. 

3. Katedras studiju programmas administrācijas līmenī: 

 katru semestri studiju programmas administrācija analizē studiju programmā studējošo aptaujas 
par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti 
katedras sēdē, Nozaru studiju programmu komisijas sēdē un fakultātes Domes sēdē; 

 reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu programmas, 
metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu (referātu, studiju darbu, prakses 
atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi; 

 akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, 
pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 

 akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos pieredzes 
apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar tautsaimniecības 
nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes nozarē, studējošo 
pētnieciskos darbus un projektus; 

 Katedras vadība nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai un 
uzlabošanai. 
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2.4  Studiju programmas pašnovērtējumu ikgadējie ziņojumi 

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” pašnovērtējumu ziņojumus katru gadu ir 
ekspertējuši RTU Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijas eksperti. Pēc ekspertīzes pašnovērtējuma 
ziņojumi apstiprināti RTU Senātā. 

1.tabula. Pašnovērtējuma ziņojumu saraksts 

Pašnovērtējuma 
ziņojums par m/.g. 

Eksperts Apstiprināts RTU Senātā 

2003./2004.m.g. Prof. J.Briņķis         2004.gada 23.februārī, prot. Nr.484 

2004./2005.m.g. Prof. J.Briņķis    2005.gada 26.septembrī, prot. Nr. 498 

2005./2006.m.g. Prof. J.Briņķis 2006.gada 11.decembrī, prot. Nr. 509 

2006./2007.m.g. Prof. J.Štrauhmanis 2007.gada 10.decembrī, prot. Nr. 578 

2007./2008. m./g. Prof. K.Didenko 2008.gada 27.oktobrī, prot. Nr. 526 

2008./2009.m.g. Prof. M.Knite 2009.gada 21.decembrī, prot. Nr.536 

3. Programmas apraksts 

3.1 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

Bakalaura profesionālo studiju programma „Transportbūves”  paredz pilna laika studijas 4,5 gadu garumā un 
nepilna laika (neklātienes) studijas 5 gadu garumā ar apjomu 180 KP. 

 Šajā laikā studentiem jāapgūst 2.tabulā dotie priekšmeti. 

2.tabula. Priekšmetu saraksts. 

Nr. Kods Priekšmets KP 

 A Programmas obligātie priekšmeti 120 

1. DDM101 Matemātika 9 

2. IET103 Ekonomika 2 

3. HPS120  Saskarsmes pamati 2 

4. BTB150 Ievads būvniecībā 1 

5. HFA101  Sports 0 

6. BTB451 Varbūtības teorija inženieraprēķinos 2 

7. MFB101  Fizika 6 

8. BBM101 Datormācība (pamatkurss) 3 

9. BTG131 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 2 

10 BTG242 Datorgrafika (būvgrafika) 2 

11. EEM262  Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem) 2 

12. ĶPI103  Materiālzinību pamati 2 

13. BTB447 Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā 3 

14. BMT251 Būvmateriāli (pamatkurss) 3 

15. BRC110 Inženierģeoloģijas pamatkurss 2 

16. BBM110 Būvmehānikas ievadkurss 3 

17. BBM210 Būvmehānika (vispārīgais kurss) 5 

18. BKA306 Galīgo elementu metode (ievadkurss) 2 

19. DIM203 Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā) 4 

20. BBK428 Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes 2 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16904
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16904
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
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21. BBM103 Datormācība (speckurss būvniekiem) 2 

22. IDA117 Darba aizsardzības pamati 1 

23. ICA301 Civilā aizsardzība 1 

24. BĢE296 Ģeodēzija 3 

25. BĢE298 Ģeodēzijas praktikums 2 

26. BBM407 Būvmehānika (speckurss) 3 

27. BTB413 Pilsētu ceļi, ielas un laukumi 2 

28. BTB452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 4 

29. BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 4 

30. BBK308 Būvkonstrukcijas 6 

31. BTB306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 4 

32. BŪK403 Hidraulika,hidroloģija un hidrometrija 2 

33. BTB453 Transportbūvju pamati un pamatnes 2 

34. BTB352 Ceļu būvniecība (pamatkurss) 2 

35. BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss) 3 

36. BTB308 Pārvadājumi un transporta sistēmas 2 

37. BTB409 Transports un vide 2 

38. BTB415 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 4 

39. BTB450 Kustības organizācija un satiksmes drošība 2 

40. BTB454 Autoceļi (studiju projekts I) 2 

41. BTB457 Autoceļi (studiju projekts II) 2 

42. BTB458 Koka tilti (studiju projekts) 2 

43. BTB460 Tērauda tilti (studiju projekts) 2 

44. BTB459 Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 2 

45.  Autoceļu segas 2 

 B1 Specializējošie priekšmeti 9 

1. BTB351 Tilti un inženierbūves (studiju  projekts) 3 

2. BTB462 Autoceļi (studiju projekts III) 3 

3. BTB294 Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā 4 

4. BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4 

5. BTB449 Transportbūvju estētika 2 

6. BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2 

7.  Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana 2 

 B2 Humanitārie, sociālie priekšmeti 2 

1. HSP377  Vispārējā socioloģija 2 

2. HSP375 Vadības socioloģija 2 

3. HSP378  Politoloģija 2 

4. HFL330  Lietišķā etiķete 2 

5. HFL118  Sociālās attīstības modeļi 2 

 B6 Valodas 4 

1. VIV120 Vācu valoda 4 

2. VIA120 Angļu valoda 4 

3. VIL169 Latviešu valoda 2 

 C Brīvās izvēles priekšmeti 6 

 D Prakse 26 

 E Gala / valsts pārbaudījums 13 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6559
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6559
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6498
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6498
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
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3.2  Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 

Lai veiktu salīdzinājumu, studijās paredzētos priekšmeti ir sadalīti šādās grupās: VIP - vispārizglītojošie studiju 
priekšmeti, NTP - Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi, NSMP - nozares 
profesionālās specializācijas priekšmeti, HSP – humanitārie/sociālie kursi, VA – valodas. 

3.tabula. Programmas struktūra. 

Nr. Kursi KP % 

1. Obligātie studiju priekšmeti   (120 KP)    
 vispārizglītojošie studiju priekšmeti (VIP) 14 7.7 % 
 nozares teorētiskie pamatkursi (NTP) 45 24.5 % 
 Nozares specializācijas mācību priekšmeti (NSMP) 61 34.7 % 
2. Obligātās izvēles priekšmeti   (11 KP)    
 Nozares specializētie mācību priekšmeti (NSMP) 9 5.0 % 
 Humanitārie /sociālie priekšmeti (HSP) 2 1.1 % 
3. Valodas (VA) 4 2.2 % 
4.  Brīvās izvēles priekšmeti 6 3.3 % 
5. Prakse 26 14.4 % 
6. Bakalaura darbs ar inženierprojektu 13 7.1 % 

 KOPĀ: 180 100 % 

 

Kā redzams no tabulas, tad bakalaura profesionālo studiju programmā ir liels transportbūvju nozares speciālo 
priekšmetu īpatsvars (39.7 %), kas ļauj reāli uzskatīt, ka bakalaura profesionālā grāda ieguvēji ir sagatavoti 
transportbūvju nozares uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas atbilst Boloņas deklarācijas ”undergraduate” 
studiju līmenim. 

Studiju programma izpilda visas Ministru kabineta 2001.gada 28.novembra noteikumos Nr.481 dotās prasības 
attiecībā uz bakalauru profesionālo studiju programmas apjomu un obligāto saturu:   

Saturs Prasības Faktiski 

Programmas kopējais apjoms 160 – 200 KP 180 KP 
Valsts pārbaudījuma apjoms Vismaz 12 KP 13KP 
Vispārizglītojošie kursi Vismaz 20 KP 20KP 
Nozares teorētiskie pamatkursi 
un informācijas tehnoloģijas 
kursi 

Vismaz 36 KP 45KP 

nozares profesionālās 
specializācijas priekšmeti 

Vismaz 60 KP 61 KP 

Mācību prakse Vismaz 26 KP 26 KP 

 

Bakalaura profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju 
darbi, bakalaura darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam 
apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot apmācību kursu students aizstāv bakalaura darbu (ar projekta daļu), 
kas veltīts aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  

3.3  Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 

Transportbūvju programmas profesionālajās bakalaura studijās uzņem pretendentus ar vispārējo vidējo vai tai 
pielīdzināmu izglītību.  
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Programmā var tikt ieskaitīti arī RTU studenti pēc trīs gadu ilgām pirmā līmeņa profesionālajām studijām 
Transportbūvju specializācijā. Imatrikulējot profesionālo bakalauru studijās RTU studentus ar pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību Transportbūvju specializācijā, iepriekš apgūtie priekšmeti tiek pielīdzināti. 

3.4  Bakalaura darba īpatnības 

Bakalaura darbs paredz konkrētu pētījumu transportbūvju jomā, kā arī inženierprojekta daļu, kurā tiek 
izstrādāts pētītā jautājuma iespējamās realizācijas variants. Pirms bakalaura darba aizstāvēšanas, darbus 
recenzē ar Transportbūvju institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Bakalaura darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, kuras sastāvā ir arī 
transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmumu pārstāvji.  

3.5  Programmas starptautiskais salīdzinājums 
Studiju programmas transportbūvju inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai tiek piedāvātas vairākās 
Eiropas valstīs.  Piemēram, VIA Universitātes koledžā Dānijā, kur  studijas ilgst 3.5 gadus iegūst profesionālā 
bakalaura grādu.  

Inženiera kvalifikācijas iegūšanai specialitātē “Autoceļi un aerodromi” Krievijā tiek piedāvāta 5 gadus ilga 
studiju programma ar šifru 291000. Līdz pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem tā tika realizēta RTU 
(RPI) Būvniecības fakultāte. Profesionālo priekšmetu apjoms salīdzināmajās studiju programmās ir ļoti līdzīgs. 
Krievijas programmā lielāku īpatsvaru ieņem mācību priekšmetu prakses, piemēram hidroloģijā, kā arī 
pirmsdiploma prakse un valsts eksāmens specialitātē, kas kopumā arī rada atšķirības studiju ilgumā 1 
semestra apjomā. 

Četrgadīgas profesionālās studiju programmas B.Eng. grāda iegūšanai tiek piedāvātas daudzās 
Lielbritāniijas(piemēram, South Bank University London), ASV un Kanādas (piemēram, Carleton University) 
universitātēs (skat. pielikumu “Starptautiskās studiju programmas”). Minētajās valstīs B.Eng. grāds tiek 
piešķirts būvniecībā (Civil Engineering), bet inženiera profesionālo kvalifikāciju var iegūt pēc Master of 
Engineering grāda iegūšanas konkrētājā virzienā. 

RTU bakalaura profesionālo studiju programmu Transportbūvēs var salīdzināt ar akadēmiskā bakalaura 
programmām, kādas tiek realizētas Leipcigas Tehniskajā universitātē, Vīnes Tehniskajā universitātē un Cīrihes 
Tehnoloģiskajā universitātē (ETH Zurich). Mācības akadēmiskā bakalaura programmā šajās augstskolās ilgst 3 
gadus.  Salīdzinot  studiju programmās minētos priekšmetus ar RTU bakalaura profesionālo studiju 
programmu Transportbūvēs, varam secināt, ka piedāvātās izglītības saturs ir līdzīgs (skat. 4.tabulu). Būtiska 
atšķirība ir prakses trūkums Vīnes un Cīrihes augstskolu piedāvātajās programmās, kā arī tas, ka netiek 
piešķirta inženiera kvalifikācija. Tā kā RTU bez transportbūvju profesionālā bakalaura grādā piešķiršanas 
„Transportbūvēs” piešķir arī inženiera kvalifikāciju, tad mācību laiks ir garāks - 4.5 gadi, kura laikā tiek apgūti 
specializējošie priekšmeti un izstrādāts diplomdarbs.  

4.tabula. Programmu salīdzinājums. 

Priekšmeti  Rīgas TU Leipcigas TU Vīnes TU Cīrihes TU 

 KP ECTS ECTS ECTS 
Matemātika 9 8 9 12 

Ekonomika 2 6 3  

Saskarsmes pamati 2    

Ievads būvniecībā 1 2 2  

Sports 0    

Varbūtības teorija inženieraprēķinos 2   5 

Fizika 6 4 4 7 

Datormācība (pamatkurss) 3 3  5 

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 2 2 3.5  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
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Datorgrafika (būvgrafika) 2 2   

Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem) 2    

Materiālzinību pamati (ķīmija) 2 2 3 3 

Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā 3  2 5 

Būvmateriāli (pamatkurss) 3 8 6 11 

Inženierģeoloģijas pamatkurss 2 7 4 6 

Būvmehānikas ievadkurss 3 4 10.5 4 

Būvmehānika (vispārīgais kurss) 5 4 8 5 

Galīgo elementu metode (ievadkurss) 2    

Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā) 4  9 7 

Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes 2 2 3 4 

Datormācība (speckurss būvniekiem) 2    

Darba aizsardzības pamati 1 4 2.5  

Civilā aizsardzība 1    

Ģeodēzija 3 3 3 5 

Ģeodēzijas praktikums 2 2 1  

Būvmehānika (speckurss) 3 4 9 7 

Pilsētu ceļi, ielas un laukumi 2 4   

Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 4 5  1.5 

Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 4    

Būvkonstrukcijas 6 8 3  

Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 4  5.5 2.5 

Hidraulika,hidroloģija un hidrometrija 2 2 2 2 

Transportbūvju pamati un pamatnes 2 5 7.5 10 

Ceļu būvniecība (pamatkurss) 2 4  2 

Autoceļu būvniecība (pamatkurss) 3  9 3 

Pārvadājumi un transporta sistēmas 2  5.5 2 

Transports un vide 2   3 

Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 4    

Kustības organizācija un satiksmes drošība 2  2.5 2 

Autoceļi (studiju projekts I) 2    

Autoceļi (studiju projekts II) 2    

Koka tilti (studiju projekts) 2    

Tērauda tilti (studiju projekts) 2    

Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 2    

 Autoceļu segas 2    

Tērauda konstrukcijas (ieskaitot tiltus)  8 4.5 9 

Dzelzsbetona konstrukcijas (ieskaitot tiltus)  11 7.5 10 

Koka konstrukcijas (ieskaitot tiltus)  3 2.5  

Likumdošana būvniecībā   2.5 4 

Projektu vadība  1.5 1.5 2 

Dzelzceļi   5.5  

Augstceltnes   7.5  

Tilti un inženierbūves (studiju  projekts) 3    

Autoceļi (studiju projekts III) 3    

Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā 4 4   

Ievads transporta plūsmas teorijā 4    

Transportbūvju estētika 2    

Autoceļu labiekārtošana 2    

Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana 2 13 3 6 

Humanitārie, sociālie priekšmeti  2    

Valodas  4 2   

Brīvās izvēles priekšmeti  6 12 13.5 2 

Prakse  26 8   

Bakalaura darbs  13 10 5 10 

 

Aplūkoto transportbūvju bakalauru programmu struktūras un studiju ilguma analīze, ļauj izdarīt secinājumu, 
ka RTU bakalaura profesionālo studiju programma “Transportbūves” pēc satura ir ļoti līdzīga aplūkoto Eiropas 
augstskolu un universitāšu studiju programmām. 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255


Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 18 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumu “Par 
pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem 
studiju rezultātu novērtēšanai”. Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību 
gadam apstiprinātajiem studiju plāniem.  

Studiju rezultātu vērtēšanu veic saskaņā ar RTU senāta 2010.gada 29.martā (protokols Nr.529) apstiprināto 
„Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu”, kas reglamentē studentu zināšanu novērtēšanas kārtību un ietver 
šādu informāciju: 

„VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI  

2.1. Šis nolikums reglamentē studiju priekšmeta apguvē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanu.  

2.2. Pārbaudījumu veidus, skaitu un vērtēšanas kritērijus studiju priekšmetam nosaka par studiju 
priekšmetu atbildīgais mācībspēks, ievērojot šādus nosacījumus:  

2.2.1. obligāto (studiju programmas A daļas) studiju priekšmetu (vairākdaļīgiem studiju priekšmetiem 
arī katras daļas) apguve noslēdzas ar eksāmenu, izņemot studiju priekšmetus, kuru apguvi atļauts 
noslēgt ar ieskaiti:  

2.2.1.1. studiju priekšmeti, kuru apjoms ir 1 (viens) kredītpunkts;  

2.2.1.2. studiju priekšmets „Sports”;  

2.2.1.3. citi ar mācību prorektora atļauju noteikti studiju priekšmeti.  

2.2.2. izvēles (studiju programmas B un C daļas) studiju priekšmetu apguve vairākdaļīgiem studiju 
priekšmetiem un to daļām noslēdzas ar eksāmenu, pārējiem – ar eksāmenu vai ieskaiti;  

2.2.3. studiju projekta izstrāde noslēdzas ar studiju projekta aizstāvēšanu;  

2.2.4. prakse noslēdzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu.  

2.3. Pārbaudījumu kārtošanai ir noteikti šādi termiņi:  

2.3.1. starppārbaudījumu kārtošana notiek līdz eksāmenu sesijas sākumam mācībspēka noteiktajos 
termiņos;  

2.3.2. studiju projektu aizstāvēšana notiek līdz eksāmenu sesijas sākumam mācībspēka noteiktajos 
termiņos;  

2.3.3. vērtējuma noteikšana studiju priekšmetos, kuru apguve noslēdzas ar ieskaiti, notiek līdz 
eksāmenu sesijas sākumam;  

2.3.4. eksāmenus studējošie kārto eksāmenu sesijas laikā eksāmenu grafikā paredzētajos datumos;  

2.3.5. prakses atskaišu aizstāvēšana notiek 4 (četru) nedēļu laikā pēc prakses beigu datuma prakses 
vadītāja noteiktajos termiņos.  

2.4. Gala vērtējumu studiju priekšmetā nosaka mācībspēks:  

2.4.1. studiju priekšmetiem, kuru apgūšana noslēdzas ar ieskaiti, gala vērtējumu „ieskaitīts” vai 
„neieskaitīts” nosaka, pamatojoties uz starppārbaudījumos iegūtajiem vērtējumiem;  

2.4.2. studiju priekšmetiem, kuru apgūšana noslēdzas ar eksāmenu, gala vērtējumu nosaka, ievērojot 
atbildīgā mācībspēka izstrādātus nosacījumus, kuros papildus eksāmena atzīmei var ņemt vērā arī 
starppārbaudījumos iegūtos vērtējumus;  
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2.4.3. studiju priekšmetiem ar vairākām daļām gala vērtējumu nosaka kā visu daļu vidējo svērto 
atzīmi, t.i., saskaitot iegūto vērtējumu (atzīmju) reizinājumus ar attiecīgo studiju priekšmeta daļu 
apjomu kredītpunktos, iegūto summu dalot ar studiju priekšmeta kopējo apjomu kredītpunktos un 
rezultātu noapaļojot līdz veselam skaitlim.  

2.5. Vērtējumu studiju priekšmetā reģistrē:  

2.5.1. vērtējumu reģistrācijas lapā vai individuālā pārbaudījuma kārtošanas atļaujā;  

2.5.2. studējošā individuālajā studiju plānā RTU elektroniskajā datu bāzē „Studiju vadības sistēma”.  

3. EKSĀMENU KĀRTOŠANAS NOTEIKUMI  

3.1. Eksāmenu kārtošanai katra semestra noslēgumā paredzēta eksāmenu sesija. Eksāmenu sesijas 
sākuma un beigu datumus katram konkrētajam akadēmiskajam gadam nosaka ar RTU rektora 
rīkojumu.  

3.2. Eksāmenus studējošie kārto eksāmenu grafikā paredzētajos datumos. Eksāmenu grafikus publicē 
portālā ORTUS ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms eksāmenu sesijas sākuma.  

3.3. Pirms katra eksāmena paredzēta ne mazāk kā viena obligāta konsultācija. Konsultāciju datumu, 
laiku un vietu norāda eksāmenu grafikā.  

3.4. Eksāmenu pieņem par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks vai priekšmeta mācībspēks.  

3.5. Eksāmenā kā novērotājam ir atļauts piedalīties studējošo pašpārvaldes pārstāvim.  

3.6. Eksāmenu studiju priekšmetā ir atļauts kārtot, ja studējošais:  

3.6.1. ir izpildījis studiju priekšmetā paredzētos nosacījumus pielaidei pie eksāmena, ja tādi ir 
paredzēti. Nosacījumus pielaidei pie eksāmena nosaka par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks, 
un tie ir saistoši visiem šā priekšmeta mācībspēkiem;  

3.6.2. ir uzrādījis eksaminētājam studenta identifikācijas karti (studenta apliecību).  

3.7. Studējošie eksāmenus kārto rakstiskā, mutiskā, datorizētā vai kombinētā formā. Eksāmena 
kārtošanas formu nosaka par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks, un tā ir saistoša visiem šā 
priekšmeta mācībspēkiem.  

3.8. Rakstiskā vai kombinētā formā kārtota eksāmena rezultātus studējošajiem paziņo (t.sk. portālā 
ORTUS) triju darba dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas, bet mutiskā vai datorizētā eksāmena 
gadījumā – eksāmena dienā.  

3.9. Par eksāmenā izmantojamajiem atļautajiem palīglīdzekļiem studiju priekšmeta mācībspēks 
studējošos informē ne vēlāk kā konsultācijā pirms eksāmena. Ja eksāmena laikā studējošais izmanto 
neatļautus palīglīdzekļus, tad studējošajā sniegums eksāmenā tiek novērtēts ar atzīmi 1 (ļoti, ļoti vāji).  

3.10. Studējošā neierašanās uz eksāmenu grafikā paredzētajā datumā bez objektīva iemesla tiek 
kvalificēta kā nesekmīgi kārtots eksāmens. Studējošā neierašanos uz eksāmenu mācībspēks reģistrē 
vērtējumu reģistrācijas lapā ar ierakstu „neieradās”.  

3.11. Studējošajiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nav varējuši kārtot vienu vai vairākus eksāmenus 
grafikā noteiktajos datumos, ar fakultātes dekāna vai filiāles direktora rīkojumu apstiprina individuālu 
pārbaudījumu kārtošanas beigu datumu. Ar fakultātes dekāna vai filiāles direktora rīkojumu var atļaut 
kārtot pārbaudījumu(s) pirms grafikā noteiktā termiņa, ja tam ir pamatoti un objektīvi iemesli.  

3.12. Jebkurā formā kārtotajā eksāmenā studējošo rakstītie un mācībspēkam nodotie materiāli 
glabājas par studiju priekšmetu atbildīgajā struktūrvienībā līdz nākamajai eksāmenu sesijai.”  
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Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, pamatojoties uz 
apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu.   

5. Studiju programmas praktiskā realizācija 

5.1  Pasniegšanas metodes 

Programma tiek realizēta lekcijās, laboratorijas un praktiskajos darbos.   

Kopumā paredzētas lekcijas 1008 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 896 stundu apjomā un 
laboratorijas darbi 304 stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 2208 stundas, kas sastāda 76,6% no 
kopējā mācību laika. 256 mācību stundas ir paredzētas bakalaura darba ar inženierprojekta daļu izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 20, ieskaišu – 49, studiju darbu skaits 10 un studiju projektu skaits - 5. Studiju 
darbi paredzēti tādos priekšmetos kā Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika; Konstruktīvo būvmateriālu 
eksperimentālās pārbaudes; Būvmehānika, vispārējais kurss – 2 gab; Datormācība (speckurss būvniekiem); 
Būvmehānika (speckurss); Pilsētu ceļi ielas un laukumi, Ceļu būvniecība (pamatkurss); Autoceļu būvniecība 
(pamatkurss); Būvkonstrukcijas – 2 gab.. Studiju projekti paredzēti priekšmetos:  Autoceļu projektēšana 
(pamatkurss) – 2 gab; Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 3 gab.   

Programmas realizācijas laikā tiek pilnveidota studentu zināšanu pārbaudes semestra laikā un eksaminācijas 
sistēma, pievērsta lielāka uzmanība izstrādājamo studiju darbu kvalitātei un apjomam. 

Akadēmiskais personāls regulāri paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties dažādu zinātnisko projektu 
realizācijā, regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos. Iegūtā jaunākā informācija 
tiek izmantota lekciju kursu pilnveidošanai. 

Studiju programmas ietvaros tika organizētas mācību ekskursijas, lai labāk izprastu lekcijā izklāstīto materiālu. 

5.2  Programmas realizācijas resursu analīze 

Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atļauj mācību procesā izmantot tīklā pieejamo informāciju.  

Apmācības procesā pasniedzēji arvien plašāk izmanto RTU portāla „ORTUS” iespējas sadaļā e-studijas. 

Mācību priekšmetos „Tilti un inženierbūves”, „Autoceļu projektēšana”, „Transportbūvju pamati un pamatnes” 
lekciju konspekti un kursa darbu uzdevumi ir pieejami ORTUS visiem studentiem. 

Atjaunoti kursa darbu uzdevumi priekšmetos „Autoceļu projektēšana”, „Tilti un inženierbūves” – 
„Projektēšanas uzdevums un metodiskie norādījumi Koka tiltam”, „Projektēšanas uzdevums un metodiskie 
norādījumi Tēraudbetona tiltam”, priekšmetā „Transportbūvju pamati un pamatnes”-  

ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” ietvaros izstrādāti un izdoti šādi mācību-metodiskie 
līdzekļi: 

 J.Naudžuns, A.Zariņš,   “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss” RTU, 2007, 150 lpp; 

 J.Naudžuns, “ Pārvadājumi un transporta sistēmas” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Bidzāns, “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 M.Zemītis, “ Autoceļu ekspluatācija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija” RTU, 2007, 250 lpp.; 
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 A.Paeglītis, “ Transportbūvju pamati un pamatnes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” 1. un 2.daļa RTU, 2007, 200 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transporta plūsmas teorija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Rozentāle, “ Transportbūvju estētika” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Vārna, “ Autoceļu būvniecība” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 P.Gode, “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Mieriņš, “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības metodiskais materiāls. – Rīga – 
2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 

 A.Paeglītis, Tiltu inspekcijas un pārbaudes. Tālmācības metodiskais materiāls. RTU 2007, 100 lpp.  

Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas 
Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta mācību 
tehniskās literatūras iepirkšana un nodošana bibliotēkai: 

 

Nr. Autors un nosaukums Izdevniecība skaits 

1 Paul E. Mondorf, Concrete Bridges, ISBN-10: 8750209620 ISBN-13: 
9788750209621 

Polyteknisk Forlag (February 
2008) 

20 

2 Martin Roges, Highway Engineering,  ISBN: 978-1-4051-6358-3 Wiley, 2008 20 

3 Stahlbau-Kalender 2008: Schwerpunkte: Dynamik, Brücken, Ulrike 
Kuhlmann (Editor) ISBN: 978-3-433-01872-9 

Wiley, 2008 20 

4 Niels J.Gimsing.  Cable supported Bridges: Concept and Design, 2nd 
edition ISBN: 978-0-471-96939-6 

Wiley, 1997 10 

5 Frederick Gottemoeller Brigescape: The Art of Design Beridges, 2nd 
edition ISBN: 978-0-471-26773-7 

Wiley, 2004,  10 

6 Robert Benaim, The Design of Prestressed Concrete Bridges, 
ISBN13 : 978-0-203-96205-3 

Taylor&Francis, 2007 20 

7  Jack Porteous, Abdy Kermani, Structural Timber Design to 
Eurocode 5,  ISBN: 978-1-4051-4638-8 

Wiley, 2007 20 

8 Sven Thelandersson (Editor), Hans J. Larsen (Editor), Timber 
Engineering, ISBN: 978-0-470-84469-4 

Wiley, 2003 10 

9 Designers' Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel 
structures. Part 2: Steel bridges, ISBN: 9780727731609 

Thomas Telford, 2007 20 

10 Designers' Guide to EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete 
structures. Part 2: concrete bridges, ISBN: 9780727731593 

Thomas Telford, 2007 20 

11 Designers' Guide to EN 1994-2 Eurocode 4: Design of composite 
steel and concrete structures Part 2, General rules and rules for 
bridges, ISBN: 9780727731616 

Thomas Telford, 2006 20 

12 Designers’ Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2 Eurocode 2: 
Design of Concrete Structures. General rules and rules for buildings 
and structural fire design, ISBN: 9780727731050 

Thomas Telford, 2005 20 

13 David Collings, Steel Concrete Composite Bridges, ISBN: 
9780727733429 

Thomas Telford, 2005 10 
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14 Damien L Keogh, Eugene O' Brien, Bridge Deck Analysis, ISBN: 
9780419225003 

Taylor&francis, 1999 20 

15 Nigel Hewson, Prestressed Concrete Bridges: Design and 
Construction, ISBN: 9780727732231 

Thomas Telford, 2003 20 

16 Jiri Strasky, Stress Ribbon and Cable-supported Pedestrian Bridges, 
ISBN: 9780727732828 

Thomas Telford, 2005 10 

17 Leonardo Fernández Troyano, Bridge Engineering: A Global 
Perspective, ISBN: 9780727732156 

Thomas Telford, 2003 10 

18 Marco Rosignoli, Bridge Launching, ISBN: 9780727731463 Thomas Telford, 2002 10 

19 René Walther, Bernard Houriet, Walmar Isler, Pierre Moïa and 
Jean-François Klein, Cable Stayed Bridges, 2nd edition, ISBN: 
9780727727732 

Thomas Telford, 1999 10 

20 Iain A MacLeod, Modern Structural Analysis - Modelling Process 
and Guidance, ISBN: 9780727732798 

Thomas Telford, 2005 20 

21 M Y H Bangash, Structural Detailing in Concrete: A Comparative 
Study of British, European, and American Codes of Practice, 2nd 
edition, ISBN: 9780727730343 

Thomas Telford, 2003 20 

22 Holst, Karl Heinz / Holst, Ralph, Brücken aus Stahlbeton und 
Spannbeton, ISBN-13: 978-3-433-02837-7 

Wiley, 2004,  15 

23 Mehlhorn, Gerhard , Handbuch Brücken, ISBN: 978-3-540-29659-1 Springer, 2007 15 

24 W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete 
Design, 6th Edition, ISBN:9780230500716 

palgrave macmilan, 2007 15 

25 Lawrence Martin, John Purkiss, CONCRETE DESIGN TO EN 1992, 
ISBN-13: 978-0-7506-5059-5 

Elsevier, 2005 20 

26 Dansk Standard, REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES TO EN 1504, 
ISBN-13: 978-0-7506-6222-2 

Elsevier, 2004 5 

27 Coleman A. O'Flaherty, HIGHWAYS, ISBN-13: 978-0-7506-5090-8 Elsevier, 2001 10 

28 M. J. Ryall, BRIDGE MANAGEMENT, ISBN-13: 978-0-7506-5077-9 Elsevier, 2001 5 

29 D.M. Frangopol, R.B. Corotis, R. Rackwitz, RELIABILITY AND 
OPTIMIZATION OF STRUCTURAL SYSTEMS, ISBN-13: 978-0-08-
042826-0 

Elsevier, 1997 5 

30 Giora Maymon, STRUCTURAL DYNAMICS AND PROBABILISTIC 
ANALYSES FOR ENGINEERS, ISBN-13: 978-0-7506-8765-2 

Elsevier, 2008 5 

31 Michele Melaragno, Preliminary Design of Bridges for Architects 
and Engineers, ISBN: 9780824701840 

Taylor&francis, 1998 10 

32 Demetrios Tonias, Jim Zhao, Bridge Engineering: Design, 
Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges, 
ISBN13: 9780071459037 

McGraw Hill, 2006 10 

33 W.M.C. McKenzie, Design of Structural Elements, 9781403912244 Palgrave, 2003 15 

34 Derek Seward, Understanding Structures, 3rd Edition, 
9780333973868 

Palgrave, 2003 15 

35 SUKHEN CHATTERJEE, The Design of Modern Steel Bridges, ISBN: 
9780632055111 

Wiley, 2003 20 

36 Schäden an Brücken und anderen Ingenieurbauwerken - 
Dokumentation 1994, B 5226 

Verkehrsblatt, 1994 5 

37 Lärmschutzwände auf Brücken - Dokumentation 1995, B 5310 Verkehrsblatt, 1995 15 

38 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1996 - Dokumentation 
1996, B 5140 

Verkehrsblatt, 1996 15 
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39 Sammlung Straßenbrücken 1997 - Dokumentation 1997, B 5135 Verkehrsblatt, 1997 15 

40 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen - Dokumentation 1998, 
B 5136 

Verkehrsblatt, 1998 15 

41 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1999 - Dokumentation 
1999, B5137 

Verkehrsblatt, 1999 15 

42 Pfeilergestaltung von Talbrücken - Dokumentation 2000 , B5144 Verkehrsblatt, 2000 15 

43  Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2000 , B 5138 Verkehrsblatt, 2000 15 

44 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2005: Dokumentation , 
ISBN-13: 978-3935064354 

amazon.de 15 

45 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2004. Dokumentation, 
ISBN-13: 978-3935064286 

amazon.de 15 

46 David C Iles, Design Guide for Composite Highway Bridges, ISBN: 
9780415274531 

Taylor&Francis, 2007 5 

47 Bulletin 9, Guidance for good bridge design, ISBN 978-2-88394-049-
9 

fib 10 

48 Bulletin 14, Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, 
ISBN 978-2-88394-054-3 

fib 10 

49 Bulletin 20, Grouting of tendons in prestressed concrete, ISBN 978-
2-88394-060-4 

fib 5 

50 Bulletin 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete 
structures 

fib 5 

51 Bulletin 34, Model Code for Service Life Design, ISBN 978-2-88394-
074-1 

fib 10 

52 Bulletin 40, FRP reinforcement in RC structures, ISBN 978-2-88394-
080-2 

fib 5 

53 Beton-Kalender 2004: Schwerpunkt: Brücken und Parkhäuser, ISBN: 
978-3-433-01668-8 

Wiley, 2008 15 

54  1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daļa: Satiksmes 
slodzes tiltiem  

 20 

55 LVS EN 1990:2006 L Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas 
pamati  

 20 

56 LVS EN 1991-1-1:2006 L, 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 
1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās 
slodzes  

 20 

57 LVS EN 1991-2:2004L , 1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 
2.daļa: Satiksmes slodzes tiltiem  

 20 

58 LVS EN 1992-1-1:2005 , 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju 
projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

59 LVS EN 1992-2:2008 L, 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju 
projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi  

 20 

60 LVS EN 1993-1-1:2006 +AC L , 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju 
projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

61 LVS EN 1993-2:2007 , 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju 
projektēšana. 2. daļa: Tērauda tilti  

 20 
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62 LVS EN 1994-1-1:2005 , 4. Eirokodekss - Tērauda un betona 
kompozīto konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

63 LVS ENV 1994-2:2001 L, Eirokodekss 4 - Tēraudbetona konstrukciju 
projektēšana - 2.daļa: Kompozītmateriāli  

 20 

64 LVS EN 1995-1-1:2005 /AC:2006 , 5. Eirokodekss. Koka konstrukciju 
projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgi. Kopīgie noteikumi un noteikumi 
būvēm  

 20 

65 LVS EN 1995-2:2005 (Angļu), 5. Eirokodekss - Koka konstrukciju 
projektēšana - 2.daļa: Tilti  

 20 

66 LVS EN 1997-1:2005 (Angļu), 7. Eirokodekss - Ģeotehniskā 
projektēšana - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi  

 20 

67 LVS EN 1998-2:2006 , 8. Eirokodekss. Seismiski izturīgu konstrukciju 
projektēšana. 2.daļa: Tilti  

 20 

68 LVS 190-1:2000, Ceļu projektēšanas noteikumi - 1.daļa: Ceļa trase    20 

69 LVS 190-10:2007 , Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi   20 

70 LVS 190-2:2007 , Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili   20 

71 LVS 190-3:1999 , Ceļu vienlīmeņa mezgli   20 

72 LVS 190-4:2001 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 4.daļa: 
Vairāklīmeņu ceļumezgli  

 20 

73 LVS 190-5:2002 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 5.daļa: Zemes 
klātne  

 20 

74 LVS 190-7:2002 , Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas 
noteikumi  

 20 

75 LVS 190-8:2004 , Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi   20 

76 Rudolf Floss, Handbuch ZTVE-StB94 ISBN 978-3-7812-1620-4 Kirschbaum verlag Bonn 10 

77 Rudi Bull-Wasser, ZTV Asphalt-Stb 01, ISBN 978-3-7812-1574-0 Kirschbaum verlag Bonn 10 

78 Stefan Strik, Latmschutz an Strassen (Taschenbuck); ISBN - 13: 978-
3452257727 

Heymanns Verlag 10 

79 Martin Rogers, Highway Engineering, ISBN: 978-1-4051-6358-3 
 

Wiley 10 

5.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ir:  

• Ceļu satiksmes drošība. 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte. 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi. 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās zinātnisku un tautsaimniecisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā: Par svarīgākām uzskatāmas šādas aktivitātes: 

 Līgums Nr. L6946 ar Jūrmalas domi " Tilta pār Lielupi Jūrmalā pārbaude ar slodzi " projekta izstrāde. 
Izpildes laiks : 2007.g. jūnija līdz 2005.g.decembrim. (vadītājs A.Paeglītis) 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
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 Līgums Nr. L7015 ar Rīgas domi "Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes vadības attīstības koncepcijas 
2008.-2018. gadam " projekta izstrāde. Izpildes laiks : 17.09.2007. līdz 30.05.2008. (vadītājs 
J.Naudžuns) 

 RTU iekšējie zinātnes līgumi Nr. ZP 2007/03, "Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās izpēte ar 
3-aksiālo cikliskās spiedes testu"  (vadītājs J.Naudžuns) 

 L7440 e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7441 Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā realizācijas gada izvērtējums. – 
2008.  (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7181 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robežakm.1.2 pārbaude ar 
slodzi”, pasūtītājs AS „Merko Ehitus filiāle Latvijā 2007 – 2008.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7302 Tilta pār Gauju a/c Ādaži – Kadaga pārbaude ar slodzi, pasūtītājs SIA  Rīgas tilti”, 2007.g. 
(vadītājs A.Paeglītis) 

 L7270 Rekomendāciju izstrāde Eirokodeksu 2.daļas nacionālajiem pielikumiem, pasūtītājs – VAS 
„Latvijas Valsts ceļi, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7476 ar  SIA MATaka par Ceļa pārvada uz a/c A5 Rīgas apvedceļš – Babīte pār a/c A10 Rīga – Ventspils 
pārbaudi ar slodzi (vadītājs A.Paeglītis) 2008.g. 

 L7556 ar Latvijas Valsts ceļiem par Eirokodeksu adaptāciju un Nacionālo pielikumu izstrādāšanu. 
2009.g. (vadītājs Prof. A.Paeglītis 

 Valsts pētījumu programmas 2010.10-4/VPP-5  „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un 
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts „Drošas un 
ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA)” 2010 – 2014.g. (projekta vadītājs 
prof. A.Paeglītis) 

Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie pētījumi par tiltu un citu 
inženierbūvju ilgmūžību un darbspēju (A.Paeglītis, J.Naudžuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek 
veikti Rīgas asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīts doktorants V.Haritonovs. 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē studiju programmas 
realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā gan arī izmantot apmācību procesā modernas 
iekārtas. 

5.4  Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Katru gadu RTU tiek organizēta studentu zinātniski pētnieciskā konference, kurā ar saviem referātiem iesaistās 
Transportbūvju studiju programmas bakalauri. 

5.tabula. Studentu zinātniskajā darbā iesaistīto studentu skaits. 

Gads Referātu skaits Studentu skaits 

2005 6 6 

2006 15 30 

2007 17 45 

2008 20 57 

2009 31 76 
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RTU studentu zinātniskajā konferencē, kas notika 2010.gada 29.aprīlī piedalījās RBCTO studenti ar šādiem 
ziņojumiem: 

1. Sirmais Kārlis, Škapars Alvis, 2. kursa bakalauranti, „Jaunākās ceļu projektēšanas tehnoloģijas un telpiskā 
projektēšana. Iespējas un risinājumi”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. doc. A.Zariņš. 

2. Jaunžeikars Jānis, Kokins Edgars, Poļakovs Nikolajs, 2. kursa bakalauranti, „Jaunākie risinājumi iekārto un 
vanšu tiltu būvniecībā, Zinātniskais vadītājs, Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

3. Lielmanis Edgars, 2. kursa bakalaurants, „Jaunākie risinājumi tiltu konstrukcijās lietoto tērauda materiālu 
attīstībā” Zinātniskais vadītājs, Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

4. Sedlenieks Jānis, Vasītis Artūrs, Šarkovskis Andis, 2.kursa bakalauranti, „Satiksmes drošības problēma: 
globālā perspektīva un pasaules valstu salīdzinājums” Zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

5. Upmalis Jānis, Vaivods Edgars, Klāsons Matīss, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākie risinājumi dzelzsbetona 
vanšu un iekārto tiltu būvniecībā” Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

6. Bērziņš Arnis, Leimanis Jānis, Kraujiņš Artūrs, 2.kursa bakalauranti, „Jaunāko datorprogrammu raksturojums 
ceļu un tiltu projektēšanai” Zinātniskais vadītājs doc. P.Gode. 

7. Dimante Dārta, Kristapsone Laura, Freidensons Raivis, 2.kursa bakalauranti, „Latvijas autoceļu satiksmes 
intensitātes un perspektīvā pieauguma raksturojums” Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

8. Belajs Jānis, Melnis Kaspars, Ostrovskis Artūrs, 2.kursa bakalauranti, „Satiksmes negadījumu statistikas 
analīze uz Latvijas autoceļiem un to tendences raksturojums”,              Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. 
J.Smirnovs. 

9. Šmarcevs Pāvels, Trokšs-Traško Aleksandrs, Solodovņikovs Iļja, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākie risinājumi 
augstas stiprības betona pielietošanā tiltu būvniecībā”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

10. Loca Dace, Ķībere Līga, Murāns Mārtiņš, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākās tendences ceļa segu būvniecībā”, 
Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. doc. A.Zariņš. 

11. Šmits Māris, Jirgensons Deivis, Žuņa Ojārs, 2. kursa bakalauranti, „Jaunākās tendences ceļu drošības 
sistēmu attīstībā”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs.  

12. Popmanis Normunds, Paikens Jānis, Gudriniks Dainis, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākie risinājumi līmēta 
koka izmantošanai koka tiltu būvniecībā”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

13. Šimanskis Gatis, 2.kursa bakalaurants, „Ietekmes uz satiksmes drošību”, Zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. 
Z.Lazda. 

14. Franskevičs Aleksandrs, 2.kursa bakalaurants, „Jaunākie risinājumi ilglaicīgu dzelzsbetona konstrukciju 
projektēšanā”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

15. Freimanis Andris, Nuķis Edgars, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākās tendences transporta organizācijas 
sistēmu izstrādāšanā”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

16. Supe Pēteris, Taurenis Mārtiņš, Spalviņš Nauris, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākie risinājumi drošu autoceļu 
tuneļu projektēšanā un būvniecībā”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

17. Šteinerts Arvids, 2.kursa bakalaurants, „Jaunākie risinājumi stiegroto plastikātu pielietošanā tiltu 
konstrukcijās”,  Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

18. Rumpe Jānis, Sauša Santa, Zvīgule Daina, 2.kursa bakalauranti, „Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un 
analīze”,  zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 
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19. Kripševics Mārtiņš, Leitis Toms, Rezuns Maksims, 2.kursa bakalauranti, „Ceļu uzturēšanas ietekme uz 
satiksmes drošību”, zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

20. Purmale Inese, Bleidele Rasma, Lubiņš Aigars, 2.kursa bakalauranti, „Pasīvās un aktīvās ceļu satiksmes 
drošības sistēmas”, zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

21. Pastiljons Matīss, Puķe Ģirts, Lasmanis Eduards, 2.kursa bakalauranti, „Eiropas ceļu drošības programma, 
kā tā pildās”, zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

22. Zīdere Lita, Zadeika Krista, 2.kursa bakalaurantes, „Sistēmas un pasākumi mazaizsargātajiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem”, zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

23. Markvarts-Neimanis Uģis, Ļaudams Kristaps, 2.kursa bakalauranti, „Drošāku ceļu izveide”, zinātniskais 
vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

24. Avens Kaspars, Blušs Mārtiņš, Adijāns Jānis, 2.kursa bakalauranti, „Kravas transporta ietekme uz ceļu 
satiksmes drošību”, zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

25. Andersone Laima, Daugulis Raimonds, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākās tendences asfaltbetona segu 
būvniecībā un projektēšanā”, zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

26. Butjanovs Alvis, Rozentāls Dāvis, Gertners Valters, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākās tendences ceļa segumu 
kvalitātes noteikšanai”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

27. Saušs Jānis, Šņore Jānis, Zaumane Dārta, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākās tendences grunts 
nostiprināšanā”, zinātniskais vadītājs Msc.ing. ass. A.Paeglītis. 

28. Vīksne Artis, Šķēls Edgars, Vāvers Lauris, 2.kursa bakalauranti, „Jaunākās būvmašīnas ceļu būvniecībā un to 
raksturojums”, zinātniskais vadītājs doc. M.Zemītis. 

29. Lazdāne Anita, Smalkā Anete, Medne Ilze, 2.kursa bakalaurantes, „Jaunākās pieejas ceļu uzturēšanai 
ziemas apstākļos”, zinātniskais vadītājs doc. M.Zemītis. 

30. Gloveckis Aigars, 2.kursa bakalaurants, „Gājēju satiksmes uzlabošanas risinājumi Rīgas pilsētā”, 
zinātniskais vadītājs Msc.ing. lekt. Z.Lazda. 

31. Bormanis Māris, 2.kursa bakalaurants (nekātiene), „GPS izmantošana ceļu būves mašīnās”, zinātniskais 
vadītājs Dr.sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

6. Programmas perspektīvais novērtējums 

6.1 Programmas atbilstība Eiropas savienības un Latvijas izglītības attīstības 
stratēģijām 

Eiropas savienības padomes secinājumos (2009.gada 12.maijā) par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai 
izglītības un apmācības jomā (ET 2020) ir formulēti 4 stratēģiskie mērķi: 

 mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti; 

 uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti; 

 veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un pilsonisko aktivitāti; 

 visos izglītības un apmācības līmeņos sekmēt novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu. 

Latvijas augstākās izglītības un zinātnes virsmērķis ir nodrošināt zināšanu ekonomikai nepieciešamo zināšanu 
un cilvēkresursu bāzi.  
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Bakalaura profesionālo studiju programma „Transportbūves”  ietvertie priekšmeti un paredzētās apmācību 
metodes nodrošina Eiropas savienības un Latvijas izglītības stratēģiju izpildi. 

Fakultātē darbojas Būvniecības fakultātes profesionālās tālākizglītības centrs, kas nodrošina turpmāko izglītību 
arī pēc bakalaura un inženiera diploma iegūšanas.  

6.2 Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 

Bakalaura profesionālo studiju programma „Transportbūves” paredz profilam atbilstošu vispārizglītojošo 
studiju kursu, nozares profesionālās specializācijas kursu kā arī humanitāri-sociālo priekšmetu un valodu 
apguvi. Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas. Tā kā ir paredzēta arī prakse un 
bakalaura darba ar inženierprojektu izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inženiera 
profesijas standartā izvirzītās prasības un viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu profesijai ar šādu profesiju 
klasifikatora šifru: 2142 29 „Transportbūvju būvinženieris” ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

Profesijas standarts nosaka, ka transportbūvju būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš  var projektēt ceļus, 
tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; var veikt 
konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un 
vadīt būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā - var veikt būvniecības un 
ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību: pārbaudīt projekta dokumentāciju, plānot visu būvobjekta 
realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus 
padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti 
atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos 
apstiprinātās tāmes ietvaros; spēj plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un 
satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; kontrolēt un analizēt darbu izpildi 
un izstrādāt darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, 
efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus, pārzina būvju ekspluatāciju, var veikt zinātniskās pētniecības darbus 
un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes. 

Izstrādātā studiju programma nodrošina standartam atbilstošu transportbūvju inženieru sagatavošanu. 

6.3  Absolventu nodarbinātības prognozes  

Ministru Kabineta sēdē apstiprināts, ka transporta nozarei 2007.-2013.gadu periodā piešķirti Kohēzijas fonda 
(KF) līdzekļi 851,2 milj. EUR apmērā, bet no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) – 322,1 milj. EUR 
apmērā.   

Latvijā 2010. gada 1. janvārī uzskaitīti 73 073,749 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,132 km 
uz 1 km2. Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 177,686 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0,312 km 
uz 1 km2.  Pēdējo piecu gadu laikā sliktā stāvoklī esošo autoceļu posmu īpatsvars valsts autoceļu tīklā vidēji 
pieaudzis par 10% un kopumā autoceļu kvalitatīvais stāvoklis turpina pasliktināties. Patlaban 55% valsts 
autoceļu nav veikti paredzētajā laikā nepieciešamie seguma atjaunošanas darbi. Pie esošā nepietiekamā 
autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeņa, pieaugot satiksmes intensitātei un smagsvara 
transportlīdzekļu īpatsvaram, notiek pastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma process un pieaug neracionāli 
autoceļu lietotāju izdevumi, kā arī palielinās satiksmes negadījumu skaits. Valstī sabrukuma stāvoklī ir 44% 
autoceļu ar melno segumu un 32% ar grants segumu.  

 Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi pārziņā ir 926 tilti. 872 tilti ir no dzelzsbetona, 14 – no akmens, 21 
– no metāla un 19 – no koka. Kopējais tiltu garums ir 31 103,97 m. Sakarā ar nepietiekamo finansējumu 
pēdējo 10 gadu laikā, tiltu tehniskais stāvoklis uz valsts ceļiem ir kļuvis neapmierinošs. Aptuveni 720 tiltiem ir 
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bojāta hidroizolācija un brauktuves elementi, bet 195 tiltiem ir bojātas nesošās konstrukcijas. Kopumā 45% 
tiltu stāvoklis vērtējams kā slikts. 

Sliktā tehniskā stāvoklī esošo ceļu un tiltu uzlabošanai, kā arī jaunu transportbūvju projektēšanai un  
būvniecībai paredzētais finanšu apjoms ļauj pozitīvi skatīties uz nozares attīstību nākotnē un prognozēt jauno 
transportbūvju inženieru pieprasījuma pieaugumu turpmāko sešu gadu laikā. 

7. Studējošie 

7.1  Studējošo skaits programmā pa gadiem 

Katru gadu par valsts budžeta līdzekļiem uzsākt studijas 1.kursā ir 20 studentiem, pārējiem iespējams mācīties 
par maksu.  

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits pa mācību gadiem atskaites periodā sadalās šādi: 

Gadi Uzņemtie studenti pilna laika (dienas) studijām Nepilna laika 
(nekl.) studijām Budžets Maksa Kopā 

2004. 20 22 42  

2005. 20 52 72  

2006. 20 57 77  

2007. 40 46 86  

2008. 40 48 88  

2009. 25 23 48  

Studējošo skaits pa mācību gadiem atskaites periodā sadalās šādi: 

Studentu 
imatrikulācijas gads 

Studentu skaits pa mācību gadiem (marts) 

1.gadā 2.gadā 3.gadā 4.gadā 5.gadā KOPĀ 

2004./ 2005.m.g. 38 1 4 32 17 92 

2005./ 2006.m.g. 58 32 2 19 8 119 

2006./ 2007.mg. 64 45 31 13 18 171 

2007./2008.m.g. 69 59 39 49 3 219 

2008./ 2009.m.g. 90 56 55 71 12 284 

2009. /2010.m.g. 35 80 39 81 21 256 

 
Studentu skaita pieaugums 4.kursā ir izskaidrojams ar to, ka bakalauru kursā tiek ieskaitīti koledžprogrammu 
pabeigušie studenti, kas turpina mācības profesionālā bakalaura programmā.  

Nelielais studentu skaits 5.gadā ir izskaidrojams ar to, ka studijas ilgst 4.5 gadus un bakalaura darbi ar 
inženierprojektu tiek aizstāvēti februārī. Tomēr daļa studentu, kas attaisnojošu iemeslu dēļ tos nav 
aizstāvējuši februārī, var to izdarīt jūnijā, kopā ar profesionālajiem maģistriem.   

7.2  Absolventu skaits 

Gads Pilna laika (dienas) 
studijas 

Nepilna laika (nekl.) 
studijas 

Kopā 

2005. 16 - 16 

2006. 32 - 32 

2007. 15 7 22 

2008. 10 2 12 

2009. 31 7 38 
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2010. 61 9 70 

Kopā 165 25 190 

 

7.3  Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

RTU Studiju daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas dienestu ir ieviesusi studiju kvalitātes novērtēšanas 
sistēmu, kuras ietvaros ne retāk kā reizi semestrī veic regulāras studējošo aptaujas par studiju saturu un 
mācībspēku darba kvalitāti. Šādas aptaujas tiek veiktas arī 5.kursa studentiem pēc mācību procesa 
pabeigšanas, t.i. absolventiem. Izmantojot ORTUS, katrs students saņem anketu par katru semestrī apgūto 
studiju priekšmetu. Iegūtie rezultāti ir apkopoti 1. un 2.diagrammā. 

1.diagramma. Statistika par sniegtajām atbildēm Būvniecības fakultātē 

 

Studējošajiem bija jāatbild uz augstākminētajiem jautājumiem, kur vispozitīvākā iespējamā atbilde bija 
„pilnībā piekrītu”. Tāda atbilde liecina par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti. Viduvēja vai precīzāk 
neitrāla atbilde - „neitrāls vērtējums”. Un iespējamā negatīvākā atbilde bija „pilnībā nepiekrītu”, ar kuru 
studējošais norāda uz trūkumiem studiju procesā un studiju priekšmetu īstenošanā. 

 Lielākā daļa studentu atbildēja uz jautājumiem ar „pilnībā piekrītu”, kas vidēji svārstās ap 50% no kopējām 
sniegtajām atbildēm, bet vismazāk respondenti izmantojuši atbildi „pilnībā nepiekrītu”, kas sastāda tikai no 
1% līdz 6% procentiem no visām atbildēm. Šie kvalitātes novērtēšanas rezultāti īpaši nav mainījušies salīdzinot 
ar iepriekšējā gada rezultātiem. 

Ir pieejami arī katra mācībspēka individuālais vērtējums, kas palīdz studiju kvalitātes novērtēšanai un 
kvalitātes paaugstināšanai. 

2.diagramma. Statistika par sniegtajām atbildēm pamatstudiju programmās (tai skaitā programmai 
Transportbūves) 
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7.4  Pašnovērtējums – SVID analīze  

Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, tika noteiktas pašreizējais studiju programmas un tās realizācijas stipro 
un vājo vietu vērtējums: 

Stiprās puses:  

-  RTU ir prestiža mācību iestāde; 

- Iegūstama kvalitatīva izglītība; 

- Kvalificēti mācībspēki (89% ar doktora vai maģistra grādu); 

- Mācībspēki iesaistīti zinātnisku un praktisku projektu izstrādāšanā;  

- Izstrādāta mācību literatūra latviešu valodā un iegādāta ārzemēs izdota mācību literatūra;   

- Labs kontakts ar darba devējiem; 

- Labas karjeras iespējas - pastāvīgs pieprasījums un atbilstoša darba apmaksa transportbūvju inženieru 
tirgū; 

- Iespējas tālāk turpināt izglītību maģistru studijās. 

Vājās puses: 

- Nav pietiekošs lielo auditoriju skaits; 

- Nepietiek mācību laboratoriju kapacitātes liela studentu skaita apkalpošanai;  

- Liela daļa studentu bez mācībām universitātē strādā, jo stipendijas saņem neliels studentu skaits un tās ir 
mazas; 

- Nav uzbūvēts laboratoriju korpuss; 

- Vairākās mācību telpās nepieciešams remonts;  
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- Nepietiekošs finanšu piesaistījums akadēmiskā personāla atalgojumam. 

Iespējas: 

- Palielināt valsts budžeta vietu skaitu bakalaura studijās, jo katru gadu ir relatīvi liels maksas studentu 
skaits; 

- Piedāvāt atsevišķus studiju priekšmetus angļu valodā, tā internacionalizējot studiju vidi; 

- Vairāk iesaistīt mācību darbā vieslektorus - nozares vadošos speciālistus un citu augstskolu vadošos 
profesorus; 

- Paplašināt studentu un mācībspēku starptautisko apmaiņu, izmantojot ERASMUS programmas iespējas; 

- Iespējas apgūt specializējošos kursus, kurus nepiedāvā šī mācību programma citās Eiropas Savienības 
valstu augstskolās izmantojot ERASMUS programmas iespējas; 

- Aktīvāk iesaistīties starptautisku pētniecības projektu piedāvājumu izstrādāšanā un izpildē;  

- Paplašināt pētniecisko darbu transportbūvju industrijas vajadzībām. 

Draudi: 

- Akadēmiskā personāla lielā noslodze; 

- Neparedzams finansējums no valsts puses, kas traucē pienācīgi plānot programmas attīstību; 

- Reflektantu skaita samazināšanās demogrāfiskās situācijas dēļ. 

Analizējot var secināt, ka par mērķi ir jāizvirza tas, ka arī recesijas apstākļos ir jānodrošina studiju programmas 
augstais kvalitātes līmenis, sniedzot studējošajiem profesiju standartiem atbilstošas zināšanas, prasmes un 
iemaņas, sagatavojot tautsaimniecībai augsti kvalificētus speciālistus. 

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī programmas attīstības plāna 
izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru, institūtu, fakultātes kopīgs uzdevums, kas ietver gan 
dažādu jautājumu analīzi, gan rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu.  

7.5  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo anketēšana ir ne tikai mācību procesa novērtēšana , bet arī aktīva līdzdalība tā pilnveidošanā. 
Pirmajā anketēšanā studenti novērtēja 2008./2009.studiju gada rudens semestra studiju kvalitāti. 
Anketēšanas rezultātu apkopojums ir pieejams katram konkrētajam mācībspēkam par savu īstenoto studiju 
priekšmetu, kā arī mācībspēka struktūrvienības vadītājam, dekāna vietniekam mācību darbā un atbildīgajām 
personām mācību prorektora dienestā. Pēc atbilstošā semestra eksāmenu sesijas beigām. Visus iegūtos 
rezultātus analizē, izvērtē un pieņem lēmumus studiju kvalitātes uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiks saglabāti 
un salīdzināti ar iepriekšējo gadu (semestru) rezultātiem. Izskatot jautājumus un ierosinājumus pēc pirmās 
anketēšanas veikšanas, tika pieņemti vairāki lēmumi, kas varētu uzlabot studiju kvalitātes novērtēšanas 
sistēmu. Turpmāk katram mācībspēkam būs iespēja pievienot sava studiju priekšmeta aptaujas anketai 
individuālos jautājumus, kas viņam ļautu saņemt studenta novērtējumu par tādiem aspektiem, kuri nav 
ietverti anketas pamatjautājumos. Šie jautājumi varētu būt saistīti ar konkrētā studiju priekšmeta specifiku. 
Katrs mācībspēks anketai varēs pievienot maksimāli trīs savus jautājumus, uz kuriem jāatbild atbilstoši 
pamatjautājumu vērtējumu skalai vai arī atbildes var tik veidotas kā komentāra teksts. Atbildes uz mācībspēku 
individuālajiem jautājumiem netiks iekļautas vidējo rezultātu aprēķinos. 

Katra mācību priekšmeta apguves laikā pasniedzēji saņem atgriezenisko saiti no studentu aptauju rezultātiem 
un atsauksmes par priekšmeta pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar lekcijām, praktiskajiem darbiem, 
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pieejamajiem un izmantojamiem materiāliem, studiju procesa organizāciju. Studējošie savu līdzdalību studiju 
procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam, 
programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās Būvniecības 
fakultātes Domes sēdēs. Studentu pārstāvji ir arī RTU Senāta locekļi, RTU Senāta komisiju locekļi, kā arī RTU 
Akadēmiskās sapulces locekļi. 

8. Akadēmiskā personāla novērtējums 

8.1  Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Bakalaura profesionālo studiju programmas  „Transportbūves” kopējais iesaistītais RTU atbildīgo mācībspēku 
personāla skaits ir 31 cilvēks.  

1. Profesors, Dr.sc.ing. Inta Volodko 
2. Profesors, Dr.hab.sc.ing. Felikss Bulavs 
3. Profesors, Dr.hab.sc.ing. Mārtiņš Kalniņš 
4. Profesors, Dr.hab.sc.ing. Anatolijs Jemeļjanovs 
5. Profesors, Dr.oec. Viktors Nešpors 
6. Profesors, Dr.habil. phys. Māris Knite 
7. Profesors, Dr.sc.ing. Modris Dobelis 
8. Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 
9. Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 
10. Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 
11. Profesors, Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins 
12. Profesors, Dr.sc.ing. Jevgeņijs Barkanovs 
13. Profesors, Dr.sc.oec. Ronalds Taraškevičs 
14. Profesors, Dr.hab.hist. Jānis Štrauhmanis 
15. Profesors, Dr.sc.ing. Ivars Radiņš 
16. Asociētais profesors, Dr.sc.soc. Gunārs Ozolzīle 
17. Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grabis 
18. Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Atis Zariņš 
19. Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Leonīds Pakrastiņš 
20. Asociētā profesore, Dr.sc.oec. Valentīna Urbāne 
21. Docents, Dr.ped. Viktors Bonders 
22. Docente, Dr.sc.ing. Marija Iltiņa 
23. Docente, M.soc. Sandra Gudzuka 
24. Docente, Zanda Lejniece 
25. Docents, Arvīds Kanbergs 
26. Docents, Imants Mieriņš 
27. Docents, Valdis Cers 
28. Lektore, Valentīna Lauziniece 
29. Lektore, Janīna Strode 
30. Lektore, M.ped. Ilze Siliņa 
31. Lektore, Antra Roskoša 

Visu bakalaura profesionālo studiju programmā „Transportbūves” ievēlēto mācībspēku  pamatdarba vieta ir 
RTU (100%), doktora akadēmiskais grāds ir  71 % no minētajiem 31 mācībspēkiem, bet doktora un maģistra 
zinātniskais grāds ir 75% no minētajiem mācībspēkiem t.i., izglītības standarta prasības ir izpildītas (jābūt 
vairāk par 50%).  
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8.2  Programmu realizējošās struktūrvienības akadēmiskā personāla raksturojums  

Bakalaura profesionālo studiju programmu „Transportbūves” realizē Transportbūvju institūta Ceļu un tiltu 
katedra. 2009./2010.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 

N.p.k. Uzvārds Vārds Dz.gads Zin. grāds Amats 

1 Paeglītis Ainārs 1954. Dr.sc.ing. Profesors, kat. vad. 

2 Smirnovs Juris 1959. Dr.sc.ing. profesors 

3 Zemītis Māris 1944. M.sc.ing. docents 

4 Gode Pēteris 1953. Ing. docents 

5 Zariņš Atis 1964 Dr.sc.ing. Asociētais profesors 

6 Rozentāle Ilze 1954. M.sc.ing. lektore 

7 Verners Straupe 1980. M.sc.ing. asistents 

8 Bidzāns Jānis 1971. M.sc.ing. lektors 

9 Jeļisejevs Boriss 1976. M.sc.ing.   lektors 

10 Paeglītis Andris  1984. M.sc.ing. asistents 

  

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 2 docentiem, 3 lektoriem un 2 
asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 46.1 gadu. 

Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan profesionālo izglītību, 
akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  

8.3  Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskais personāls bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” 
realizācijai ir izstrādātas šādas grāmatas un mācību-metodiskie norādījumi: 

 Smirnovs, J.R.Naudžuns. Autosatiksmes drošība., (datorraksts), Rīga, RTU, 2005 – 227 lpp. 

  

 J.Naudžuns, A.Zariņš,   “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss” RTU, 2007, 150 lpp; 

 J.Naudžuns, “ Pārvadājumi un transporta sistēmas” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Bidzāns, “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 M.Zemītis, “ Autoceļu ekspluatācija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija” RTU, 2007, 250 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Transportbūvju pamati un pamatnes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” 1. un 2.daļa RTU, 2007, 200 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transporta plūsmas teorija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Rozentāle, “ Transportbūvju estētika” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Vārna, “ Autoceļu būvniecība” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 P.Gode, “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā” RTU, 2007, 100 lpp.; 
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 I.Mieriņš, “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības metodiskais materiāls. – Rīga – 
2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 

 A.Paeglītis, Tiltu inspekcijas un pārbaudes. Tālmācības metodiskais materiāls. RTU 2007, 100 lpp. 

 A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar koka laiduma konstrukciju” izstrādāšanai. 
2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Tērauda konstrukciju aprēķins pēc LVS EN 1993 „Tērauda konstrukciju projektēšana” 
prasībām” Metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādāšanai, 109 lpp, 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar tēraudbetona laiduma konstrukciju” 
izstrādāšanai. 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Dzelzsbetona tiltu konstrukciju aprēķini” Metodiskie norādījumi kursa projekta 
izstrādāšanai, 49 lpp, 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar dzelzsbetona laiduma konstrukciju” 
izstrādāšanai. 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis lekciju prezentāciju (Poverpoint vidē) priekšmetos „Tilti un inženierbūves (pamatkurss)”, 
„Tilti un inženierbūves (speckurss)” publikācija ORTUS. 

Citās RTU struktūrvienībās strādājošā akadēmiskā personāla mācību metodiskie materiāli un zinātniskās 
publikācijas ir pieejamas ORTUs datu bāzēs. 

8.4  Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs   

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieni ir:  

• Ceļu satiksmes drošība. 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte. 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi. 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās zinātnisku un tautsaimniecisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā: Par svarīgākām uzskatāmas šādas aktivitātes: 

 Līgums Nr. L6946 ar Jūrmalas domi " Tilta pār Lielupi Jūrmalā pārbaude ar slodzi " projekta izstrāde. 
Izpildes laiks : 2007.g. jūnija līdz 2005.g.decembrim. (vadītājs A.Paeglītis) 

 Līgums Nr. L7015 ar Rīgas domi "Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes vadības attīstības koncepcijas 
2008.-2018. gadam " projekta izstrāde. Izpildes laiks : 17.09.2007. līdz 30.05.2008. (vadītājs 
J.Naudžuns) 

 RTU iekšējie zinātnes līgumi Nr. ZP 2007/03, "Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās izpēte ar 
3-aksiālo cikliskās spiedes testu"  (vadītājs J.Naudžuns) 

 L7440 e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7441 Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā realizācijas gada izvērtējums. – 
2008.  (vadītājs J.Smirnovs) 
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 L7181 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robežakm.1.2 pārbaude ar 
slodzi”, pasūtītājs AS „Merko Ehitus filiāle Latvijā 2007 – 2008.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7302 Tilta pār Gauju a/c Ādaži – Kadaga pārbaude ar slodzi, pasūtītājs SIA  Rīgas tilti”, 2007.g. 
(vadītājs A.Paeglītis) 

 L7270 Rekomendāciju izstrāde Eirokodeksu 2.daļas nacionālajiem pielikumiem, pasūtītājs – VAS 
„Latvijas Valsts ceļi, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7476 ar  SIA MATaka par Ceļa pārvada uz a/c A5 Rīgas apvedceļš – Babīte pār a/c A10 Rīga – Ventspils 
pārbaudi ar slodzi (vadītājs A.Paeglītis) 2008.g. 

 L7556 ar Latvijas Valsts ceļiem par Eirokodeksu adaptāciju un Nacionālo pielikumu izstrādāšanu. 
2009.g. (vadītājs Prof. A.Paeglītis 

 Valsts pētījumu programmas 2010.10-4/VPP-5  „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un 
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts „Drošas un 
ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA)” 2010 – 2014.g. (projekta vadītājs 
prof. A.Paeglītis) 

Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie pētījumi par tiltu un citu 
inženierbūvju ilgmūžību un darbspēju (A.Paeglītis, J.Naudžuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek 
veikti Rīgas asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīts doktorants V.Haritonovs. 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs atskaites periodā: 

 RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi 
un tilti”. 11. oktobrī, 2007. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

 International conference EcoBalt ‘2008. Riga, May 15-16, 2008. (Gode K.); 

 IABSE symposium „Improving Infrastructure Worldwide” Weimar , Germany, September 19-21, 2007 (prof. A.Paeglītis) 

 6
th

 AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. (prof. 
J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns); 

 The 7
th

 International Conference  „Environmental Engineering” May 22 – 23,2008, Vilnius, (prof. J.Smirnovs - Starptautiskās 
zinātniskās komitejas loceklis). 

 RTU Jauno Tehnoloģiju un inovācijas konference Rīga 2007. gada 26. septembris. (prof. J.Naudžuns, V.Haritonovs). 

 Konference „Transport Research Arena Europe 2008”. Ljubljana, Slovenia, 21-24 April 2008 (V.Haritonovs). 

 „25th Winter Road Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija (B.Jeļisejevs). 

 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā (Paeglītis, Smirnovs, Gode, Haritonovs)  

 RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference. Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi 
un tilti”. 15. oktobrī, 2008. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

 PIARC Technical congress, Czech republic, 09/2009 (Jeļisejevs) 

 17th Congress of IABSE „Creating and renewing urban structures” Chicago, USA, September 17-19, 2008 (prof. A.Paeglītis) 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas atskaites periodā: 

 Zariņš A., Naudžuns J. Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās problēmas, RTU Zinātnisko rakstu krājumā 
“Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g 

 A.Paeglītis, V.Zvejnieks, G.Šahmenko, Light Weight Concrete Application in Latvian Bridges, Proc. of fib Symposium 
“Concrete structures: the Challenge of Creativity”. Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 lpp. 

 A.Paeglītis, Two new bridges over Highway near Riga, Proc. of  IABSE Symposium “Metropolitan Habitats and Infrastructure”, 
September 22-24, 2004, Shanghai, China, 6 lpp. 
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 Kains G., Smirnovs J. Ceļu satiksmes analīze uz autoceļiem ar paplašinātu nomali, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra 
un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g 

 Mežinieks K., Smirnovs J. Inteliģento transporta sistēmu izmantošanas iespēju analīze Latvijā, RTU Zinātnisko rakstu krājumā 
“Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g 

 Straupe V., Paeglītis A. Simetrisku vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu analītiska izpēte, RTU Zinātnisko rakstu krājumā 
“Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g. 

 D.Čygas, A.Laurinavicius, D.Ziloniene, J.Smirnovs. Possibilities to reduce plastic deformations in the structures of Lithuanian 
towns and built-up areas street pavement. // Selected papers. The 6

th
 International conference Environmental Engineering. 

Vilnius – 2005., p.532 – 536.  

 A.Paeglitis, G.Sahmenko, Light weight concrete application in bridges, Proc of. International Conference “Concrete for 
Transportation Infrastructure” held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 2005, p. 151 – 158, Thomas 
Telford, 2005 

 K.Gode, A.Paeglītis, Spriegota dzelzsbetona lentveida konstrukciju pielietojuma analīze gājēju tiltos, RTU Zinātniskie raksti, 
2.sērija, Arhitektūra un zinātne, 6.sējums, 2005.gads. 107-114 lpp. 

 A.Paeglitis, Development of timber bridges in Latvia, Proc. Of NFV Conference on Timber bridges, 28-30 Sept. 2005, Hamar, 
Norway 

 A.Paeglitis, The use of Eurocodes in transportation infrastructures in Latvia, Eurocodes building the Future, Proc. Of 
Workshop on the Adoption of the Eurocodes in the EU New Member, Accession and Candidate Countries, 7-9 November 
2005, Ispra, Italy 

 Ainars Paeglitis, Genadijs Sahmenko. Bridges with lightweight Aggregate Concrete Structures. //The Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Aldis Lama, Juris Smirnovs, Juris Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States. // The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, 2006, Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Atis Zarins  The Dynamic approach to evaluation of visual road image.// The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 
2006, Vol.1, No.2, p. 109-114. 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns. Investigation of Pavement routing formation.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road 
conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 J.Smirnovs, N.Rancāns. Analysis of usage experience of soft and emulsion asphalts.// Proc. Of the 26-th International Baltic 
Road conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 J.Varna, J.Smirnovs. Postgraduation training of Road Engineers in Riga Technical University.// Proc. Of the 26-th International 
Baltic Road conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 B.Jelisejevs. Comparative Environmental assessment of road de-icing measures.// Proc. Of the 26-th International Baltic 
Road conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 N.Rancans, J.Smirnovs. Experience of using of cold emulsion mix in the republic of Latvia // The Baltic Journal of Road and 
Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, No 2, p.103 – 107. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- examples of Estonia and Latvia. Proceedings 
of ICTCT 19. workshop „National traffic safety programs: concepts and practice”  in Minsk (2006) – 11 p. (Zin. komitejā 7 
valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami www.ictct.org ). 

 A.Lama, J.Smirnovs, J.Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. 
Vilnius – 2006, Vol I, No 1, p. 63 – 68. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. 
Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. Sējums 7. – Rīga – 2006. – 143 – 149lpp. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 1407-7329 

 J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudžuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road Traffic Safety Programme implementation in 
Latvia. // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-427X. 
(Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku Latvijā analīze // RTU zinātniskie 
raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8. – Rīga – 2007. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 1407-7329. 

http://www.ictct.org/
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 Haritonovs V., Skuķis E., Naudžuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas 
ātruma  un temperatūras // RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. ISSN 1407 -7329 
(Redkolēģijā 5 valstu pārstāvji). 

 Gode K., Paeglītis A.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing salts”. Starptautiskā konference EcoBalt ‘2008. 
Rīga, 15.-16. maijs, 2008. Tēžu krājums, 34.lpp. 

 J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in Latvia. – 6
th

 AECEF Symposium on Civil 
Engineering Education in Changing Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

 V. Haritonovs, J.Smirnovs, J. Naudžuns. Investigation of the dynamics of permanent deformations for the AC 11 asphalt 
mixtures RTU Scientific proceedings. Construction Science. 2008. (iesniegta) 

 Matthews S., Paeglitis A., and other  „Conrete structure management: Gude to ownership and good practice”, fib Bulletin 44, 
2008, 201 lpp. 

 B.Jeļisejevs „Enviromental aspects of road de-icing” Proc.of 25th Winter Road Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija 

 J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļu satiksmes drošības analīze Latvijas pilsētās, RTU zinātniskie raksti, 8. sējums 
“Būvzinātne”. Rīga 2007. 79. -37. lpp. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs, Assessment of road safety level on Latvia’s main highways, Proc.of 21
st

 ICTCT Workshop in Riga, Latvia, 
on 30 – 31 October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 

 T.Grigorjeva, A.Juozapaitis, Z.Kamaitis, A.Paeglitis. Finite element modeling for static behavior analysis of suspension bridges 
with varying rigidity of main cables, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol.3 Nr.3, 2008, pp.121-128 

 B.Jeļisejevs, Main steps in technological development of road winter maintenance in Latvia,  Proc. Of PIARC Technical 
congress, Czech republic, 09/2009; 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs, Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement, Tēžu izdevums, 27. 
Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Lāma, J.Smirnovs, J.Naudžuns, Evaluation of implementation of “Road safety program in Latvia 2007 – 2013”, Tēžu 
izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, Concrete filled steel tubs for bridge structures, Tēžu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 
2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some new bridges in Latvia, 27. Tēžu izdevums, Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry arch bridge over Venta River in Kuldiga, Tēžu izdevums, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Gode, A.Paeglītis, Investigation od carbonation and chloride ingress in concrete bridges in Latvia, Tēžu izdevums, 27. 
Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 R.Lacis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with glue laminated deck, Tēžu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs. Evaluation of road traffic safety leve in the state main road network of Latvia. // The Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2009, Vol 4, No 4, p.156 – 160. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 13 valstu pārstāvji). 

 V.Haritonovs, J.Smirnovs, J.Naudžuns. Study of the Dynamics of Permanent Deformations for the AC and SMA asphalt 
mixtures. // RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 10, Rīga 2009 – 57. – 64 lpp. ISSN 1407 -7329 

 V.Haritonovs, J.Smirnovs, J.Naudžuns. Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement // The Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2010, Vol 5, No 1, p.38 – 42. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 13 valstu pārstāvji) 

8.5 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

RTU Būvniecības fakultātē akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR likumdošana un RTU Satversmē 
noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likuma” 32., 36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas atbilstības rādītājus. 
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Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieņemti 2000.gada 3.oktobrī un tā grozījumiem) „Noteikumi par 
prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” fakultāte motivē 
mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kā arī piedalīties starptautiskās konferencēs un 
apmācības kursos.  

Būvniecības fakultātē apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties 
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas speciālos kursos vai 
semināros Latvijā un ārvalstīs, piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, piedaloties 
starptautiskos projektos, citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā konsultantiem, kā arī katru gadu 
piedaloties RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs un metodiskajos semināros. 

Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas mācību procesā.  

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik Būvniecības 
programmas doktorantūrā studē 38 doktoranti, no kuriem 5 ir Ceļu un tiltu katedras doktoranti. Katram pilna 
laika dienas nodaļas doktorantam ir sava darba vieta, kas tiek aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, 
printeri, kopētāju. 

Personāla spējas un motivācija iesaistīties stratēģijas īstenošanā ir veiksmes atslēga un pamats atsaucīgas un 
atbalstošas universitātes vides veidošanā un uzturēšanā. 

Būvniecības fakultātes stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena darbinieka izpratni par savu lomu 
kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus uzņemties pilnu individuālo atbildību par šo mērķu 
sasniegšanu. 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” finansēšanas avoti ir budžets un studiju maksa. 
Studiju programmā katru gadu 20 budžeta vietas, bet pārējo studentu apmācība notiek par maksu. 
2009/2010.m.g. studiju maksa bija 1950 Ls par mācību gadu. 

Būvniecības fakultātē ir pietiekošs auditoriju skaits ar materiāli tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu lekciju un 
praktisko nodarbību realizāciju. Arī iekārtu, instrumentu un datoru skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu studiju 
priekšmetu praktisko un laboratorijas darbu īstenošanu, kā arī bakalauru darbu un inženierprojektu izstrādi. 

Fakultātes ēkā atrodas RTU bibliotēkas Būvniecības filiāle, kas nodrošina mācību procesu ar tehnisko un 
normatīvo literatūru. 

10. Ārējie sakari 

10.1  Sadarbība ar darba devējiem 

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem, transportbūvju nozares firmām un uzņēmumiem, tādiem, kā VAS 
„Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas ceļu uzturētājs”, Rīgas domes Satiksmes departaments, VAS „Ceļuprojekts”, 
AS „ACB”, AS „Binders”, AS „Latvijas tilti”, SIA „Tilts”, SIA „Rīgas tilti” un citiem,  tiek realizēta šādos veidos:   

 Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti trīspusējie sadarbības līgumi starp programmas direktoru, 
studentu un uzņēmumu, kurā students iziet praksi. Tiek veikts darbs ar firmu un uzņēmumu 
vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu prakšu vietu skaitu. 

 Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā inženierprojektu un bakalaura darbu vadītāji un 
recenzenti. 

 Darba devēji atbalsta mācību ekskursiju organizēšanu būvobjektos. 
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 Darba devēji atbalsta akadēmisko personālu ar zinātnisku pētījumu pasūtījumiem nozarei svarīgu 
problēmu risināšanai. Šajos pētījumos tiek iesaistīti gan pasniedzēji gan studenti.  

 Studenti piedalās Latvijas Izglītības fonda un VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkotajā veicināšanas stipendiju 
konkursā, kas notiek reizi semestrī, un zinātnisko darbu konkursā. 

Darba devēji kopumā absolventu teorētisko un praktisko sagatavotību vērtē pozitīvi. Darba devēji labprāt 
turpina sadarbību ar studentiem pēc prakses laika beigām. Jāatzīmē, ka jau pēc pirmā kursa studenti ir spējīgi 
veikt ģeodēzijas darbus, izpildīt projektēšanu skiču līmenī, lasīt rasējumus, veikt meistara vai tā palīga 
pienākumus. 

10.2  Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Ceļu un tiltu katedrai, kā bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” realizētājai ir cieši 
sakari ar Tallinas Tehnoloģijas universitātes Ceļu katedru (vad. Prof. Andruss Āviks) un Viļņas Gedemina 
Tehniskās universitātes Vides fakultātes Ceļu katedru (vad. Prof. Alfredas Laurinavičus). Viļņas Gedemina 
Tehniskās universitātes Vides fakultātes dekāns prof. Donatas Čigas ir Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis, 
kas piedalās bakalaura un inženierprojektu novērtēšanā.   

 Atskaites periodā veikta šāda sadarbība: 

 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Lekcija ”Transporta situācija Latvijā” 
(prof. J.Smirnovs).  

 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloģiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes drošības aktuālie jautājumi 
Latvijā” (prof. J.Smirnovs). 

 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā” bakalaura profesionālo 
studiju programmas „Transportbūves” V kursa studentiem  uzstājās Tallinas Tehnoloģiskās 
universitātes docents Dago Antovs. 

 2009.g. 7.maijs. Tallinas Tehnoloģijas universitāte. Lekcija: „Autoceļu drošība un seguma saķere” 
(prof. J.Smirnovs). 

 Profesors J.Smirnovs tika iesaistīts AIKNC novērtēšanas komisijas ekspertu grupā kā vadītājs. 
Novērtēšanas komisija izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība”.  

Cita veida starptautiskā sadarbība atskaites periodā: 

 Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) – Prof. J.Smirnovs, RTU Būvniecības 
fakultātes pārstāvis (no 2005.gada).  

 Association of European Civil Engineering Education and Training (EUCEET), Prof. J.Smirnovs,  RTU 
Būvniecības fakultātes pārstāvis (no 2006.gada). 

 International Cooperation On Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT) Prof. J.Smirnovs, biedrs 
(no 1995.gada) Sekretariāta adrese: ICTCT Secretariat Danhausergasse 6/4 A-1040 Vienna, Austria 
http://www.ictct.org/ . 

 Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), Prof. J.Smirnovs, 2010.gada stipendiātu 
izvērtēšanas komisijas nacionālais eksperts. 

 Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  loceklis - prof. A.Paeglītis. 

 Starptautiskās tiltu un būvju asociācijas (IABSE) Latvijas nodaļas vadītājs – prof. A.Paeglītis. 

http://www.ictct.org/
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 J.R.Naudžuns, A.Paeglītis, A.Zariņš un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal of Road and 
Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĢTU, TTU un Baltijas ceļu asociācija, redkolēģijas locekļi. 
Žurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi īsā laikā žurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific 
Master List” un „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” 
datu bāzē tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie dažādu zinātņu nozaru zinātniski pētnieciskie žurnāli ar 
augstu citēšanas indeksu. Informāciju par žurnāla iekļaušanu. 

 Laika periodā no 2001.gada prof. J.Naudžuns un prof. J.Smirnovs piedalījās starptautiskā projektā 
European Civil Engineering Education and Training (EUCEET). Atskaites periodā ir īstenoti projekti 
EUCEET II un EUCEET III (www.euceet.eu). 
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11. Sadarbības līgums ar citu akreditētu augstskolu  
Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par to ka puses apņemas  nodrošināt 
turpināt RTU studiju programmu apguvi Partnera studiju programmas ietvaros, ja RTU studiju programmas 
īstenošana RTU tiek pārtraukta. 

12. Programmas attīstības plāns 

12.1.  Iepriekšējo pašnovērtējuma ziņojumu priekšlikumu īstenošana 

2009/2010. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti iepriekšējā gada 

pašnovērtējumā, to starpā:  

o Studiju pilnveidošanai 

 Sagatavoti dokumenti programmas pārakreditācijai; 

 Katedra turpina piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, kas veic pētījumus 
Eiropas būvinženieru apmācības pilnveidošanai. 

 Sagatavoti jauni metodiskie norādījumi dzelzsbetona un tēraudbetona tiltu kursaprojektu 
izstrādāšanai. Atjaunoti metodiskie norādījumi ceļukursa projektu izstrādāšanai.  

 Izpildīts un pārpildīts bakalauru un maģistru uzņemšanas plāns. 

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Iegūts valsts pētījumu programmas: „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un 
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts Nr.4 
„Drošas un ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA)”. 

 Katedras darbinieki noslēguši vairākus līgumus ar Ražošanas uzņēmumiem par ceļu noturības, 
satiksmes organizācijas un tiltu nestspējas pētījumiem.  

o Saimnieciskai attīstībai: 

o Pasūtīti un apmaksāta logu nomaiņa auditorijās. 

o Divās auditorijās nomainīti multivizuālie projektori un nomainīti tos aplakpojošie datori. 

12.2  Priekšlikumi turpmākai programmes attīstībai 

Studiju programmas attīstības plāna stratēģiskie mērķi atbilst RTU Senāta apstiprinātajiem „RTU darbības 
stratēģiskie mērķiem un uzdevumiem”, kas ietver studiju kvalitātes un prestiža papaaugstināšanu, kā arī 
nodrošinātu augsto tehnoloģiju izstrādi un realizēšanu. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” attīstības plāns ietver šādus pasākumus: 
o Studiju pilnveidošanai: 

 Analizēt studentu ik semestru aptauju rezultātus un ieviest atbilstošas izmaiņas mācību 
procesa organizācijā. 

 Sagatavot reklāmas bukletus par studijām „Transportbūvju” programmā, kā arī reklāmas 
pasākumus, lai piesaistītu vairāk abiturientu programmas apgūšanai RTU. 
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 Aprīkot auditorijas ar nepieciešamo datortehniku, datorprogrammām un normatīvo literatūru, 
lai nodrošinātu mācību projektu iekļaušanu mācību programmā. 

 Izstrādāt metodiskos norādījumus kursa projektu izstrādāšanai. 

 Turpināt darbu pie mācību-metodisko materiālu pilnveidošanas un jaunu materiālu 
sagatavošanas un izdošanas. 

 Bakalauru darbu kvalitātes uzlabošanai atjaunināt metodiskos norādījumus ar jaunām atziņām 
un rekomendācijām. 

 Izstrādāt vienotus bakalaura darbu ar inženieru projektu novērtēšanas kritērijus, lai uzlabotu 
darbu recenziju un novērtēšanas kvalitāti.  

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Sekmēt akadēmiskā personāla dalību zinātniskās un metodiskās konferencēs, kā arī sniegt 
atbalstu zinātnisko publikāciju izstrādāšanai. 

 Iesniegt piedāvājumus Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos valsts pētījumu konkursos. 

 Censties iegūt pasūtījums zinātnisko līgumdarbu darbu veikšanai firmu un uzņēmumu 
vajadzībām. 

 Piesaistīt bakalaurus zinātnisko pētījumu veikšanai. 

o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju projektoriem, 
baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma ietvaros. 

  

 

Programmas direktors 

RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 

Profesors, Dr.sc.ing.  Ainārs Paeglītis 

 

2010.gada 31.maijā. 
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4. Akadēmiskā personāla saraksts 
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Akadēmiskā personāla saraksts 

Nr. 
Kods  Priekšmets  KP 

Atbildīgais 

mācībspēks 

Zinātniskais 

nosaukums 

Zinātniskais 

grāds 

Pamatdarbs RTU 

 
A  

Programmas obligātie 

priekšmeti  
120   

   

1. DDM101 Matemātika 9  Inta Volodko Profesors Dr.math. pamatdarbs 

2. 
IET103 Ekonomika 2  

Viktors 

Nešpors 

Profesors Dr.sc.oec. pamatdarbs 

3. 
HPS120  Saskarsmes pamati 2  

Sandra 

Gudzuka 

Docente M.soc. pamatdarbs 

4. 
BTB150 Ievads būvniecībā 1  Atis Zariņš 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

5. 
HFA101  Sports 0  

Viktors 

Bonders 

 Docents Dr.ped. pamatdarbs 

6. 
BTB451 

Varbūtības teorija 

inţenieraprēķinos 
2  

Ainārs 

Paeglītis 

 Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

7. MFB101  Fizika 6  Māris Knite Profesors Dr.hab.phys. pamatdarbs 

8. 
BBM101 

Datormācība 

(pamatkurss) 
3  

Felikss 

Bulavs 

Profesors Dr.hab.sc.ing. pamatdarbs 

9. 
BTG131 

Tēlotāja ģeometrija un 

inţeniergrafika 
2  

Modris 

Dobelis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

10 
BTG242 

Datorgrafika 

(būvgrafika) 
2  

Modris 

Dobelis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

11. 

EEM262  

Elektrotehnika un 

elektronika ( 

būvniekiem) 

2  
Arvīds 

Kanbergs 

Docents  pamatdarbs 

12. 
ĶPI103  Materiālzinību pamati 2  

Mārtiņš 

Kalniņš 

Profesors Dr.hab.sc.ing. pamatdarbs 

13. 

BTB447 

Datorprogrammu 

pielietošana 

transportbūvju 

projektēšanā 

3  
Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

14. 
BMT251 

Būvmateriāli 

(pamatkurss) 
3  

Aleksandrs 

Korjakins 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

15. 
BRC110 

Inţenierģeoloģijas 

pamatkurss 
2  Jānis Grabis 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

16. 
BBM110 

Būvmehānikas 

ievadkurss 
3  

Felikss 

Bulavs 

Profesors Dr.hab.sc.ing. pamatdarbs 

17. 
BBM210 

Būvmehānika 

(vispārīgais kurss) 
5  

Felikss 

Bulavs 

Profesors Dr.hab.sc.ing. pamatdarbs 

18. 
BKA306 

Galīgo elementu metode 

(ievadkurss) 
2  

Jevgenijs 

Barkanovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

19. 

DIM203 

Matemātikas 

papildnodaļas 

(būvniecībā) 

4  Marija Iltiņa 

Docente Dr.sc.ing. pamatdarbs 

20. 

BBK428 

Konstruktīvo 

būvmateriālu 

eksperimentālās 

pārbaudes 

2  
Imants 

Mieriņš 

Docents  pamatdarbs 

21. BBM103 Datormācība (speckurss 2  Ivars Radiņš Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16904
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
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būvniekiem) 

22. 
IDA117 

Darba aizsardzības 

pamati 
1  

Urbāne 

Valentīna 

Asociētais 

profesors 

 pamatdarbs 

23. 
ICA301 Civilā aizsardzība 1  

Anatolijs 

Jemeļjanovs 

Profesors Dr.hab.sc.ing. pamatdarbs 

24. 
BĢE296 Ģeodēzija 3  

Jānis 

Štrauhmanis 

Profesors Dr.hab.hist. pamatdarbs 

25. 
BĢE298 Ģeodēzijas praktikums 2  

Jānis 

Štrauhmanis 

Profesors Dr.hab.hist. pamatdarbs 

26. 
BBM407 

Būvmehānika 

(speckurss) 
3  Ivars Radiņš 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

27. 
BTB413 

Pilsētu ceļi, ielas un 

laukumi 
2  Atis Zariņš 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

28. 
BTB452 

Autoceļu projektēšana 

(pamatkurss) 
4  Atis Zariņš 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

29. 
BTB425 

Tilti un inţenierbūves 

(pamatkurss) 
4  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

30. 
BBK308 Būvkonstrukcijas 6  

Leonīds 

Pakrastiņš 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

31. 
BTB306 

Autoceļu projektēšana 

(ievadkurss) 
4  Atis Zariņš 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

32. 
BŪK403 

Hidraulika,hidroloģija 

un hidrometrija 
2  

Boriss 

Gjunsburgs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

33. 
BTB453 

Transportbūvju pamati 

un pamatnes 
2  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

34. 
BTB352 

Ceļu būvniecība 

(pamatkurss) 
2  Atis Zariņš 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

35. 
BTB353 

Autoceļu būvniecība 

(pamatkurss) 
3  

Atis Zariņš Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

36. 
BTB308 

Pārvadājumi un 

transporta sistēmas 
2  

Juris 

Smirnovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

37. 
BTB409 Transports un vide 2  

Juris 

Smirnovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

38. 
BTB415 

Ceļu ekspluatācija 

(ievadkurss) 
4  

Atis Zariņš Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

39. 
BTB450 

Kustības organizācija un 

satiksmes drošība 
2  

Juris 

Smirnovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

40. 
BTB454 

Autoceļi (studiju 

projekts I) 
2  

Atis Zariņš Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

41. 
BTB457 

Autoceļi (studiju 

projekts II) 
2  

Atis Zariņš Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

42. 
BTB458 

Koka tilti (studiju 

projekts) 
2  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

43. 
BTB460 

Tērauda tilti (studiju 

projekts) 
2  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

44. 
BTB459 

Dzelzsbetona tilti 

(studiju projekts) 
2  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

45. 
  Autoceļu segas 2 

Juris 

Smirnovs 

 Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

 
B1  

Specializējošie 

priekšmeti  
9  

     

1. 
BTB351 

Tilti un inţenierbūves 

(studiju  projekts) 
3  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

2. BTB462 Autoceļi (studiju 3  Atis Zariņš Asociētais Dr.sc.ing. pamatdarbs 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811


Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 47 
 

projekts III) profesors 

3. 

BTB294 

Jaunākās tendences 

transportbūvju 

projektēšanā un 

uzturēšanā 

4  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

4. 
BTB403 

Ievads transporta 

plūsmas teorijā 
4  

Juris 

Smirnovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

5. 
BTB449 Transportbūvju estētika 2  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

6. 
BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2  

Juris 

Smirnovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

7. 

 

Autoceļu būvniecības 

plānošana un 

organizēšana 

2 

Atis Zariņš Asociētais 

profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

 
B2  

Humanitārie, sociālie 

priekšmeti  
2  

     

1. 
HSP377  Vispārējā socioloģija 2  

Gunārs 

Ozolzīle 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.soc pamatdarbs 

2. 
HSP375 Vadības socioloģija 2  

Ronalds 

Taraškēvičs 

Profesors Dr.sc.oec. pamatdarbs 

3. 
HSP378  Politoloģija 2  

Gunārs 

Ozolzīle 

Asociētais 

profesors 

Dr.sc.soc. pamatdarbs 

4. 
HFL330  Lietišķā etiķete 2  

Zanda 

Lejniece 

Docente   pamatdarbs 

5. 
HFL118  

Sociālās attīstības 

modeļi 
2  

Valdis Cers Docents    pamatdarbs 

 B6  Valodas  4       

1. 
VIV120 Vācu valoda 4 

Valentīna 

Lauziniece 

Lektors  pamatdarbs 

2. 
VIA120 Angļu valoda 4 

Antra 

Roskoša 

Lektors  pamatdarbs 

3. VIL169 Latviešu valoda 2 Janīna Strode Lektors  pamatdarbs 

 
C  

Brīvās izvēles 

priekšmeti  
6  

     

 
D  Prakse  26  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

 
E  

Gala / valsts 

pārbaudījums  
13  

Ainārs 

Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

 

 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6559
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6559
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6498
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6498
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
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5. Akadēmiskā personāla biogrāfijas (CV) 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Inta  Volodko 

Vārds  Uzvārds 

130764-12903   

Personas kods   

Krāslava  1965. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

RTU, Inženiermatemātikas katedra, prof., katedras vadītāja 

Darba vieta un ieņemamais amats 

 

Darba vietas adrese:  Dzīves vietas adrese; 

Meža ielā ¼ - 148, Rīga  Meldru 64 – 55, Rīga 

   

Tālruņa Nr.  67089528    

Fakss: 67089694   

E-pasts: inta.volodko@rtu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē  

 

Aspirantūra RTU Lietišķās matemātikas katedrā 

 

Maģistra grāda iegūšana, diploms Nr.000993 

1983. – 1988. 

 

1989. – 1992. 

 

1995. 

Lietišķā matemātika 

 

Matemātika 

  

Matemātika 

matemātiķe 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Universitātes habilitācijas un 

promocijas padome, LU, Latvija 

1995. Matemātika Doktors 

(Dr.math.) 

C-D Nr. 001316 

Darba pieredze 

2007. –               - profesore RTU Inţeniermatemātikas katedrā 

2004. – 2007. g. - as. profesore LLU Matemātikas katedrā uz 0.5 slodzi    

2003. – 2007. g. - as. profesore RTU Inţeniermatemātikas katedrā 

2002. –               -  RTU Inţeniermatemātikas katedras vadītāja  

2000. – 2004. g.  -  docente LLU Matemātikas katedrā uz  0.5 slodzi    

1998. – 2003. g.  -  docente RTU Inţeniermatemātikas katedrā/Inţeniermatemātikas institūtā 

1996. – 1998. g.  -  lektore RTU Inţeniermatemātikas katedrā 

1992. – 1996. g.  -  asistente RPI/RTU Lietišķās matemātikas/Inţeniermatemātikas katedrā 

1988. – 1989. g.   -  staţiere RPI Lietišķās matemātikas katedrā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās grantos: 

04.1239 “Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās” (2004. – 2007.) 

01.0578, “Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas problēmu skaitliskie un asimptotiskie 

atrisinājumi” (2001. – 2003.), 

 

Piedalīšanās ESF projektos: 

1. „Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inţenierzinātņu studentiem”.  

Līgums Nr.2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007 

2. „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā”  
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Līgums Nr.2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063 

 

Doktorantu vadīšana: 

I. Dzenīte “Daţu problēmu atrisinājums par nehomogēnas vadītspējīgas vides ietekmi uz strāvas avotu” (aizstāvējusies 

2007.g.). 

J. Liģere “Magnetohidrodinamisko plūsmu uzdevumu risinājumi, šķidrumam ietekot stipru magnētisko lauku kanālos”. 

V. Koliškina „Virpuļstrāvas nesagraujošās kontroles tiešo un inverso problēmu risināšana”. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā) 

Zinātniskās konferencēs: 

1. I.Volodko, V.Koliskina. Calculation of a coil’s impedance for the case where electric and magnetic properties of a 

conducting half-space depend on a vertical coordinate. Abstracts of 8th Latvian Mathematical conference, Valmiera, 

Latvia, April 9 – 10, 2010, p. 38. 

2. I.Volodko, V.Koliskina. Vijuma pretestība virs vadošās pustelpas, kuras elektriskās un magnētiskās īpašības ir atkarīgas 

no telpas dziļuma. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.gada 12.-16. oktobrī. 

3. I.Volodko, V.Koliskina. Linear instability of mixing layers in two-phase shallow flows. Abstracts of the 14th International 

Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, Daugavpils, Latvia, May 27 – 30, 2009, p.87. 

4. I.Volodko, V.Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in two-phase shallow flows. Proceedings of World 

Academy of Science, Engineering and Technology. Bangkok, Thailand, December 17 – 19, 2008, p. 698 – 702. 

5. I.Volodko, V.Koliskina. Transient flows in pipes and channels: analytical solutions. New aspects of energy, 

environment, ecosystems and sustainable development. Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference 

on energy, environment, ecosystems and sustainable development. Algarve, Portugal, June 11 – 13, 2008, p. 265 – 268. 

6. I. Volodko, V. Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in shallow water. Environmental science, ecosystems & 

development. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on environment, ecosystems and development. 

Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007, p. 40 – 44. 

7. M. Iltina, I. Iltins, I. Volodko. Temperature Field Created by Lasting Variable Exteral Influence. Fourth International 

Conference of Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2007, vol. 2, p.218. 

8. A. Kolyshkin,  I. Volodko, I. Iltins, M. Iltina. Transient method for leak and partial blockage detection in pipelines. 

Third International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2006, p.158. 

9. M.S. Ghidaoui, A. Kolyshkin,  I. Volodko. A mathematical model for detection of a partial blockage in pipelines using 

fluid transients. 5th Vienna Symposium on Mathematical Modelling, Abstract Volume, Full Papers CD, Vienna, Austria, 

February 8-10, 2006, p.282. 

10. A. Kolyshkin,  R. Vaillancourt, I. Volodko. Complex Ginzburg-Landau equation for suddenly blocked unsteady channel 

flow. 3rd IASME/WSEAS International Conference on Fluid Dynamics and Aerodynamics, Corfu, Greece, August 20-

22, 2005. 

11. I. Volodko. Nestacionāra iekšējā konvekcija kanālā starp diviem koncentriskiem cilindriem. RTU 45. Starptautiskā 

zinātniskā konference, Rīga, 2004.gada 14.-16. oktobrī. 

12. A. Kolyshkin, A. Camishev and I. Volodko. Boundary layer development in unsteady flows,  Abstracts of the 21st 

International Congress “Theoretical and Applied Mechanics”, 2004., 15.-21. august, Warsaw, Poland, p. 59.  

13. A. Kolyshkin,  I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. Abstracts of the 9th International Conference 

“Mathematical Modelling and Analysis”, May 27-29, 2004,  Jurmala, Latvia,  p. 34. 

14. M.Я.Aнтимиров, И.М.Володко. Аналитическое решение задачи о поле температур при обтекании однородным 

потоком криволинейного источника тепла произвольной формы. Тезисы докладов и сообщений. Том 1., V 

Минский международный форум по тепло- и массообмену, 24-28 мая 2004 г., стр. 24-26. 

 

Metodiskās konferencēs: 

1. I.Volodko, I.Dzenite. The use of the package „Mathematica” in teaching of mathematics in Riga Technical University. 

Proceedings of the 2009 International Conference on Engineering and Mathematics. Bilbao, Spain, June 17 – 19, 2009, 

p. 75 – 79. 

2. I.Volodko, V.Koliskina. Teaching linear algebra, analytic geometry and basic vector calculus with mathematica at Riga 

Technical University. New aspects of engineering education. Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International 

Conference on engineering education. Heraklion, Greece, July 22 – 24, 2008, p. 79 – 83. 

3. I. Volodko, I. Iltiņa, I. Iltiņš, V. Gošteine. Additional Opportunities for Teaching Mathematics by Means of Online 

Mathematical Courses. International IGIP ( International Society for Engineering Education) and SEFI (European 

Society for Engineering Education ) Conference, Hungary, 30 June – 5 July 2007. 

4. I. Volodko, I. Iltiņa, I. Iltiņš, V. Gošteine. Blackboard Learning System 

Application for Teaching Mathematics. 35th International Symposium „Engineering Education – the Priority for Global 

Development”, Book for Abstracts, Tallinn, Estonia, September 18-21, 2006, p.76. 

5. И. Володко, В. Гоштейн. Использование виртуальной среды Blackboard в преподавании математики. VI 
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International conference “Teaching mathematics: retrospective and perspectives”. Abstacts, Vilnius,13 –14 May 2005, p. 

84.- 86. 

6. И. Володко. Преподавание математики в Рижском техническом университете: проблемы и поиски решений. 5. 

starptautiskā konference “Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas”, Liepāja, 2004, 73.-75.lpp. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Matemātika RTU akadēmiskajām studijām – 9 KP 

Matemātika RTU 1. līmeņa profesionālās izglītības studijām – 6 KP 

Diskrētā matemātika RTU Datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas fakultātes  akadēmiskajām studijām – 2 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 68 

Svarīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. I.Volodko, V.Koliskina. Impedance of a coil above a half-space with varying electric and magnetic properties. RTU 

Zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5, sējums 41, Rīga, 2009, 44. – 48. lpp. 

2. I.Volodko, V.Koliskina. Linear Stability Characteristics of Wake-Shear Layers in Two-Phase Shallow Flows. 

International Journal of Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering 3:3, 2009, p. 188 – 192. 

3. I.Volodko, V.Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in two-phase shallow flows. Proceedings of World 

Academy of Science, Engineering and Technology. Bangkok, Thailand, December 17 – 19, 2008, p. 698 – 702. 

4. I.Volodko, V.Koliskina. Transient flows in pipes and channels: analytical solutions. New aspects of energy, 

environment, ecosystems and sustainable development. Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference 

on energy, environment, ecosystems and sustainable development. Algarve, Portugal, June 11 – 13, 2008, p. 265 – 268. 

5. I. Volodko, V. Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in shallow water. Environmental science, ecosystems 

& development. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on environment, ecosystems and development. 

Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007, p. 40 – 44. 

6. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt  and I. Volodko. Complex Ginzburg-Landau equation for suddenly blocked unsteady 

channel flow. ESI preprint 1656, The Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics, Vienna, 

Austria. 

7. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt  and I. Volodko. On the stability of transient viscous flow in an annulus. Advances in 

Mechanics of Solids, World Scientific, Series B, Volume 15, 2006, p. 139 - 150. 

8. A. Kolyshkin,  R. Vaillancourt, I. Volodko. Weakly nonlinear analysis of rapidly decelerated channel flow. IASME 

Transactions, Issue 7, Volume 2, September 2005, p. 1157-1165. 

9. I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. RTU Zinātniskie raksti.  Datorzinātne. Sērija 5, sējums 21, 

Rīga, 2004, 88. – 94. lpp. 

Metodiskās publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. S. Veģere, I. Volodko, A. Koliškins, V. Kremeņeckis. Matemātikas uzdevumu risināšana ar MATHEMATICA5. Rīga, 

RTU Izdevniecība, 2009, 225 lpp. 

2. I. Volodko. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risinājumu paraugi. II daļa, Rīga, Zvaigzne ABC, 

2009, 396. lpp. 

3. I. Volodko. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risinājumu paraugi. I daļa, Rīga, Zvaigzne ABC, 

2007, 294. lpp.  

4. N. Orbidāne, V.Gošteine, Dz. Lūse, I. Volodko. Tipveida uzdevumi matemātikas papildnodaļās transporta un 

mašīnzinību spacialitātēm. RTU, 2006, 73 lpp. (Atkārtots, papildināts izdevums). 

5. A.  Koliškins, I. Volodko. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. RTU, 2004, 2006, 81 lpp. (Atkārtots, papildināts 

izdevums). 

6. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU izdevniecība, 2002, 2005, 288 

lpp. 

7. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem. RTU, 2005, 244 lpp. 

8. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. RTU, 2001, 2003, 2005,  

206 lpp. 

9. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. RTU, 2004, 77 lpp. (Atkārtots papildināts izdevums). 

10. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem. RTU, 2004, 337 lpp. 

11. I.Volodko. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. RTU, 2004, 126 lpp. 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo 6 gadu laikā) 

Angļu valodas kursi: 

28.09.2005. – 01.02.2006. – 108 akadēmiskās stundas; 

06.03.2006. – 12.07.2006. – 108 akadēmiskās stundas; 

12.09.2006. – 09.01.2007. – 98 akadēmiskās stundas; 

06.02.2007. – 29.05.2007. – 95 akadēmiskās stundas; 

13.09.2007. – 22.01.2008. – 105 akadēmiskās stundas; 

29.01.2008. – 29.05.2008. – 105 akadēmiskās stundas; 

18.09.2008. – 05.02.2009. – 110 akadēmiskās stundas; 

03.03.2009. – 02.06.2009 – 81 akadēmiskā stunda. 

Kursi „Virtuālās studiju vides Blackboard izmantošana” 2004. gada jūnijs. 

Kursi „Datoru lietojumprogrammas” 2004. gada februāris – maijs. 

Lekciju lasīšana Aveiru universitātē Portugālē 2006. gada 15. – 24. februārī Socrates/Erasmus programmas ietvaros (8 

stundas). 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Matemātikas biedrības valdes locekle, 

Latvijas Zinātnieku savienības padomes locekle, 

RTU Senāta locekle, 

RTU Studiju kvalitātes un programmu komisijas locekle, 

RTU DITF Domes locekle, 

RTU Zinātnisko rakstu „Datorzinātne. Datormodelēšana un robeţproblēmas” redkolēģijas locekle. 

 

Valodu zināšanas:            Lasītprasme                             Rakstītprasme                   Runātprasme 

                                               teicami,  labi,   vidēji      teicami,  labi,   vidēji           teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda        

Krievu valoda        

Angļu valoda                                         

Vācu valoda                                                                                                 
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CURRICULUM  VITAE 

 

Uzvārds....... .............................    BULAVS 

Vārds   ......................................    FELIKSS 

Dzimšanas laiks un vieta  .........   1938. gada 30. maijs, Rīga 

Pavalstniecība   .........................    Latvijas 

 

Informācija par izglītību un kvalifikācijas piešķiršanu: 

Beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas-matemātikas fakultāti 1962. gadā, iegūta matemātiķa kvalifikācija.  

Aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju „‟ Orientēti armētu plastiku ilglaicīgā stiprība plaknes slogojuma gadījumā „‟ LZA  

Fizikāli - tehniskās nodaļas zinātniskajā padomē 1969. gadā materiālu pretestības un būvmehānikas specialitātē.  

Aizstāvējis tehnisko zinātņu doktora disertācija „‟Armētu plastiku strukturālā mehānika īslaicīga un ilglaicīga slogojuma gadījumā „‟ 

Maskavas būvkonstrukciju institūtā 1988. gadā būvmehānikas specialitātē. 

Ar Latvijas Zinātnes padomes 1992. gada 9. janvāra lēmumu Nr. 29-3-3 piešķirts habilitētā inţenierzinātņu doktora zinātniskais grāds. 

Ievēlēts   1999. gadā   par RTU būvmehānikas profesoru. 

Piešķirts: 1990. gadā   būvmehānikas katedras profesora zinātniskais nosaukums; 

               1989. gadā   tehnisko zinātņu doktora zinātniskais grāds; 

               1986. gadā   būvmehānikas katedras docenta zinātniskais nosaukums; 

               1979. gadā   tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds, 

               1979. gadā  vecākā zinātniskā līdzstrādnieka zinātniskais nosaukums; 

Informācija par darbu: 

Kopš 1999. g. Rīgas Tehniskās universitātes būvmehānikas profesors. 

1989. - 99. g. RTU Būvmehānikas katedras profesors un vadītājs. 

1984. - 89. g. RTU Būvmehānikas katedras docents. 

1981. - 84. g  RTU Būvmehānikas katedras vecākais pasniedzējs. 

1976. - 81. g.  Kompozīto materiālu mikromehānikas laboratorijas sektora vadītājs. 

1963. - 76. g. LZA Polimēru mehānikas institūta jaunākais, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. 

1961. - 63. g.  LZA Arhitektūras un celtniecības institūta vecākais inţenieris - grupas vadītājs. 

Sākot ar 1970, gadu vairāk kā 30 zinātnisko līgumdarbu izpildītājs un vadītājs  

kompozito materiālu mehānikā. 

Darba savienošanas kārtā laikā no 1960.gada līdz 1963. gadam matemātikas un fizikas skolotājs  Rīgas 3.  un  20. vidusskolās, bet   

1964./ 65. m. g. matemātikas pasniedzējs LVU, 1965./ 66. m.g. matemātikas pasniedzējs RPI. 

Zinātniskā darba virziens:  
Kompozīto materiālu un konstrukciju mehānika. 

Zinātniskās publikācijas: 
108 zinātniskie darbi, to skaitā 6 zinātniskas monogrāfijas krievu, vācu un angļu valodās.  

Zinātniskās monogrāfijas:  

 M. Skudra, F. Ya. Bulavs, M. R. Gurvich, A. A.Kruklinsh. Structural Analysis of Composite Beam Systems.- Technomic 

Publishing Co., USA, 1991. p.296. 

 M. Skudra, F. Ya. Bulavs . Composite Beam Structures.- International edition  Handbook of Composites ( Vol. 2), North - 

Holland Publishers, 1989, pp. 393-462. 

 Я. Булавс. Микромеханика ползучести монослоя. Машиностроение (Энциклопедия в сорока томах), Том 1-3, Кн. 1, 

Разд. 5, Гл. 5.1.4, под. ред. К.С.Колесникова, Москва, 1994, с. 288 - 291. 

 M. Skudra, F. Ya. Bulavs. Strength and Creep Micromechanics. Mechanics of Composites, Mir Publishers, Moscow,1982, 

pp.77-109.  

 М. Скудра Ф.Я. Булавс. Структурная теория армированных пластиков.- Рига. 1978.- 192 c. 

 М. Скудра  Ф. Я. Булавс. Прочность армированных пластиков.- Москва, Химия, 1982.- 216 c. 

 Skudra, F. Bulavs, K. Rocens. Kriechen und Zeitstandverhalten Verstärkter Plaste. VEB  Deutscher Verlag für 

Grundstoffindustrie, Leipzig, 1975, 215 S. 

Pēdējās zinātniskās publikācijas: 

 F.Bulavs and I. Radinsh. Mechanical properties of composite materials bar systems. 7th. Int. Conference „‟ Modern 

building, materials, structures and techniques‟‟ Vilnius, Technika. 2001, p. 58. (Full paper p.p. 1 – 4 on enclosed CD-ROM) 

 Skudra A.M., Skudra A.A., Bulavs F.and Kruklinsh A.. Shear strengt of cement based composite beams. Mechanics of 

Composite Materials , Vol 37,No2, 2001, p.139-144. 

  F.Bulavs, I. Radinsh . Mechanical properties of composite materials bar systems. 7th. Int. Conference „‟ Modern Building, 

Materials, Structures and Techniques‟‟ Vilnius, Lithuania. 2001. ses.3.  

 Skudra A.M, Bulavs F., Radinsh I., Tirans N.  Regulation of deflections of homo-geneous beams. Latvian Journal of physics 

and technical sciences, Nr.2, 2003,       p. 51-55. 
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 F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans.  Model on nonlinearly deforming laminated material. 3rd International Conference 

“Strength, Durability and Stability of materials and Structures SDSMS 03”, 17 – 19 September, 2003, Klaipeda, Lithuania 

p.24 – 34 

 F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirāns. Dzelzsbetona siju izlieču prognozēšanas metodika ievērtējot plaisu veidošanos. 

Arhitektūras un būvzinātne. RTU, Rīga, 2003, lpp. 97 – 104 

 F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans. Deformability prediction for ferroconcrete beams strengthened with carbon-filled plastic 

layers. 13.International conference Mechanics of Composite materials, May 16-20, 2004, Riga, Latvia.  

 F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans. Forecasting of deflection of reinforced concrete beams strengthened with carbon plastic 

sheets. 8th International Confernece „Modern building, Materials, Structures and Techniques”May 19 -21, 2004, Vilnius. 

 M. Apsītis, F. Bulavs. Plānsienu tītu presēta kartona cauruļu pielietojuma iespējas būvniecībā. Arhitektūras un būvzinātne. 

RTU, Rīga, 2007, lpp. 7 – 16. 

Mācību grāmatas: 

 Būvmehānikas ievadkurss. RTU izdevniecība, 2010, 250 lpp. (līdzaut. – I.Radiņš). 

 Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika. RTU izdevniecība, 2008, 250 lpp. (līdzaut. – I.Radiņš). 

 Statiski nenoteicamas stieņu sistēmu būvmehānika. RTU izdevniecība, 2008, 203 lpp. (līdzaut. - I.Radiņš). 

 Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes (būvniecības specialitātes studentiem). RTU izdevniecība,  2008, 117 lpp. (līdzaut. – 

I. Kiščenko, I.Radiņš,). 

 

Aktivitātes:  

 Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, 

 Latvijas Nacionālās Mehānikas Komitejas loceklis,  

 Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas loceklis, 

 no 1992.g. divu RTU habilitācijas padomju loceklis būvniecības un cietvielu mehānikas nozarēs, 

 RTU Būvniecības fakultātes Domes loceklis, 

 vadījis piecu inţenierzinātņu doktora disertāciju izstrādāšanu. 

 

Prasmes: darbs ar datoru, programmēšanas valoda Pascal, pārvaldu latviešu, krievu un vācu valodas. 

 

Intereses: mūzika (vokālā māksla). 

 

Adrese: 

             Darba:         Rīgas Tehniskā universitāte 

                                 Kaļķu iela 1, Rīga, LV1658, Latvija            

                                Tel.: +371 6708 9262; Fax:  371 7 089121 

                                 e-mail: felix@bf.rtu.lv 

 

             Mājas:         A. Deglava iela 22A- 2 

                                Rīga, LV1009, Latvija  

                                Tel.:  +371 6727 2709 

 

2010. gada 15. aprīlis 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

 

1. Vispārīgās ziņas: 

Vārds, uzvārds: Ivars Radiņš 

Personas kods: 280950-10724 

Dzimšanas vieta: Latvija, Cēsis 

Dzīves vietas adrese: Nīcgales iela 9-7, Rīga, LV-1035, Latvija 

 

Informācija par izglītību un kvalifikācijas piešķiršanu: 

Beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas-matemātikas fakultāti 1974. gadā, iegūstot fiziķa kvalifikāciju.  

Sekmīgi pabeidzis aspirantūru, aizstāvot tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju “Armētu plastiku šļūdes mikromehānika vienkāršu 

slogojuma veidu gadījumā” 1981. gadā RPI zinātniskajā padomē, cieta deformējama ķermeņa mehānikas  specialitātē.  

 

Piešķirts: 1992. gadā   inţenierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.); 

               1989. gadā   būvmehānikas katedras docenta zinātniskais nosaukums; 

               1981. gadā   tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds. 

Nodarbošanās: 

Kopš 2009. g. RTU Būvmehānikas katedras profesors 

Kopš 2003. g. RTU Būvmehānikas katedras vadītājs 

Kopš 1999. g. RTU Būvmehānikas profesora grupas (katedras) asociētais profesors, atbildīgais par 

priekšmetiem – BBM103, 104, 209, 301, 302, 407, 408, 412, 602. 

Kopš 1986. g. RTU Būvmehānikas katedras docents (lasītas lekcijas un vadīti praktiskie darbi visos 

Būvmehānikas katedras pamatkursos: statiski noteicamu sistēmu būvmehānika, statiski 

nenoteicamu sistēmu būvmehānika, noturība un dinamika. 

1981.-86. g. RTU Būvmehānikas katedras vecākais pasniedzējs 

1975.-82. g. RTU Kompozīto materiālu mikromehānikas laboratorijas jaunākais un vecākais zinātniskais 

līdzstrādnieks 

1975. g. LZA Polimēru mehānikas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1973.-74. g. vecākais laborants LVU Pusvadītāju problēmu laboratorijā 

1973. g. inţenieris uz ½ slodzi LVU Fizikas un matemātikas fakultātē 

1969.-74. g. LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dienas nodaļas students 

1969. g. Ugunssargs Rīgas rajona meţsaimniecibā 

Valodu lietošanas prasmes: Pārvaldu latviešu, krievu, angļu valodas. 

Cita būtiska pieredze: 

Kopš 1975. gada Piedalījies kā izpildītājs pie zinātniski pētniecisko līgumdarbu veikšanas Būvmehānikas 

katedrā 

 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas 

Zinātniskā darba virziens: Kompozīto materiālu un konstrukciju mehānika. 65 zinātnisko un metodisko publikāciju autors. 

Zinātniskā projekta Nr. 01.0625 ” Slāņainu stieņu strukturālā mehānika‟‟  un Zinātniskā projekta Nr. 05.1666 „‟ Ekspluatācijas gaitā 

mainīgas struktūras stieņu mehānika‟‟ vadošais pētnieks. Rezultāti ieviesti projektējot pārvada pār Varkaļu kanālu pastiprināšanu. LZP 

eksperts. 

 

Pēdējās zinātniskās publikācijas un piedalīšanās konferencēs: 

1. F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans.  Model on nonlinearly deforming laminated material. 3rd International Conference “Strength, 

Durability and Stability of materials and Structures SDSMS 03”, 17 – 19 September, 2003, Klaipeda, Lithuania p. 24 – 34. 

2. F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans. Dzelzsbetona siju izlieču prognozēšanas metodika ievērtējot plaisu veidošanos. Arhitektūras un 

būvzinātne. RTU, Rīga, 2003, lpp. 97 – 104. 

3. Bulavs F., Radinsh I., Tirans N. Ekspluatējamu dzelzsbetona liektu elementu nestspējas atjaunošana un paaugstināšana pielietojot 

oglekļplastu lentas. Scientific proceedings of Riga Technical University, Vol. 5 Architekture and construction science, Riga, 

2004, p. 99-107 

4. Bulavs F., Radinsh I., Tirans N. Forecasting of deflection of reinforced concrete beams strengthened with carbon plastic sheets. 

The 8th International conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, selected papers. Vilnius Gediminas 

Technical University Press “Technika”, 2004, p. 369 – 372.  

5. Deformability Prediction for Ferroconcrete Beams Strengthened with Carbon-filled Plastic Layers / F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans 

– 13. Internationa conference „Mechanics of Composite Materials”, May 16 – 20, Riga, 2004, 8 p. 

6. Improvement of capacity in bending by the use of FRP layers on RC beams. /  Bulavs F., Radinsh I., Tirans N. - Journal of  

Engineering and Management, 2005, Vol..XI, No.3, Lithuania, p.169-174 

7. A Method for Predicting Deflection of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Carbon Plates / Bulavs F., Radinsh I. and 

Tirans N. -  Mechanics of Composite Materials, 2006, Vol.42, No.1, p.33 – 44 
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8. Computation of Bridge beam strengthening applying classical Laminate Theory/  Bulavs F., Radinsh I., Tirans N The 9 th 

International conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, selected papers. Vilnius Gediminas Technical 

University Press “Technika”, 2007, p. 663- 669. 

9. F.Bulavs, I.Radiņš, J.Veļičko. Presēta kartona čaulu šļūdes intensitātes regulēšanas iespējas izmantojot pastiprinošus 

kompozītmateriāla slāņus. 60-th International Conference of Riga Technical University, Architecture and construction science, 

Riga, 2008, October. 

 

3. Pedaģoģiskā darbība: 

Piedalījies kā konsultants (astoņas kopīgas publikācijas) pie N. Tirāna disertācijas “Liektu dzelzsbetona elementu pastiprināšana ar 

kompozīto materiālu uzlikām” izstrādes. Aizstāvēta 2006. gadā.  

Atbildīgais par priekšmetiem – BBM103 (Datormācība (speckurss būvniekiem) – 2 KP), BBM 104 (Datormācība speckurss – 2 KP), 

BBM 209 (Mehānikas pamati (ievadkurss) – 2 KP), BBM 301 (Mehānikas pamati (pamatkurss) – 4 KP), BBM 302 (Būvmehānika 

(arhitektiem) – 6 KP), BBM 407 (Būvmehānika (speckurss) – 3 KP), BBM 408 (Būvmehānika (speckurss) – 4 KP), BBM412 (Būvju 

aprēķinu skaitliskās metodes – 2 KP).  

Pēdējos gados lasītas lekcijas un vadītas praktiskās nodarbības Būvniecības fakultātes studentiem profesionālo bakalauru un maģistru 

programmās „Būvniecība”, „Transportbūves”; „Ģeomātika”; „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kā arī Arhitektūras un 

pilsētplānošanas fakultātes un Būvniecības koledţprogrammu nodaļas studentiem.  

Vadīti un ar atzīmi izcili aizstāvēti divi bakalaura darbi: M.Apsītis “Dzelzsbetona siju iekšējo spriegumu analīze izmantojot slāņainu 

materiālu mehānikas sakarības”; E.Eglītis “Dzezsbetona siju stieptās zonas pastiprinājuma efektivitātes analīze”. 

Ceļot kvalifikāciju strādājis par docentu, datormācības pasniedzēju Sociālo attiecību institūtā “Attīstība” (MS Office XP, Corel Draw , 

Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, MS Project 2000). 

Sagatavotie mācību līdzekļi: 

1. F. Bulavs, I. Radiņš, Būvmehānika, statiski nenoteicamas sistēmas, RTU izdevniecība, Rīga, 2003, 171 lpp. 

2. F. Bulavs, I. Radiņš. Programmēšanas pamati Pascal vidē. Rīga, RTU, 2003, 78 lpp. 

3. F. Bulavs, I. Radiņš, Būvmehānika, statiski noteicamas sistēmas, RTU izdevniecība, Rīga, 2004, 167 lpp. 

4. F. Bulavs, I. Radiņš. BŪVMEHĀNIKAS IEVADKURSS. Papildināts izdevums būvniecības un arhitektūras specialitāšu 

studentiem.. Rīga, RTU, 2006, 205 lpp 

5. F. Bulavs, I. Kiščenko, I. Radiņš. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes. Rīga,  RTU, 2007, 117 lpp. 

6. F. Bulavs, I. Radiņš. Statiski nenoteicamu  stieņu sistēmu būvmehānika, Rīga, RTU, 2008, 203 lpp. 

7. F. Bulavs, I. Radiņš. Statiski noteicamu stieņu  sistēmu būvmehānika, Rīga, RTU, 2008, 227 lpp. 

8. F. Bulavs, I. Radiņš. BŪVMEHĀNIKAS IEVADKURSS. Rīga, RTU, 2010, 250 lpp 

 

4. Organizatoriskā darbība 

Būvniecības fakultātes Būvmehānikas katedras vadītājs.  

RTU Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis. 

LZP eksperts, RTU Promocijas padomes P-06 loceklis (Būvzinātnē). 

Būvniecības fakultātes domes un Būvniecības un rekonstrukcijas institūta padomes loceklis.  

RTU akadēmiskās sapulces loceklis. 

 

 

 

2010. gada 13. aprīlis         
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CURRICULUM VITAE 

 
1. Vispārīgas ziņas 

 

Vārds, uzvārds:            Mārtiņš Kalniņš 

Personas kods:             250239-13103  

Dzimšanas vieta:         Rīga 

Dzīves vietas adrese:   Kalnciema ielā 39B – 9, Rīga,  LV 1046 

 

Izglītība: 

Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts 

Datums:    No 1.09.1957 līdz 1.06.1962 

Iegūtā izglītība: Augstākā: inţenieris tehnologs organisko vielu ķīmiskajā tehnoloģijā 

Diploma Nr. H Nr. 935634 

 

Izglītības iestāde Rīgas Industriālais Politehnikums 

Datums No 1.09.1953 līdz 1.06.1957 

Iegūtā izglītība: Vidējā speciālā: tehniķis-tehnologs silikātu tehnoloģijā 

Diploma Nr. Б Nr. 620014 

 

Zinātniskie grādi: 

Zinātniskais grāds  

Diploms 

 

Datums 

Habilitētais inţenierzinātņu doktors  Diploms: A-Dh  Nr. 000031 1994, 22.02. 

Tehnisko zinātņu doktors Diploms: TH Nr. 006171 1986, 29.08 

 

Ķīmisko zinātņu kandidāts Diploms MXM Nr. 006244 1968, 26.01 

 

Akadēmiskie nosaukumi: 

Akadēmiskais nosaukums Diploms Datums 

Docents Diploms МДЦ Nr. 057957 1970, 24.07 

Profesors Diploms ПР Nr. 000405 1987, 25.08 

RTU Profesors Diploms Nr. 14 2000, 11.12 

 

Nodarbošanās: 

Ieņemamais amats Laika periods 

RTU MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesors no 1987 

RTU Polimērmateriālu institūta direktors 1994 līdz 2010 

 

Valodu lietošanas prasmes: 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu brīvi brīvi brīvi 

Krievu brīvi brīvi brīvi 

Angļu labi labi labi 

 

2. Zinātniskā darbība: 

 

● Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs; 

ES 6. ietvarprogrammas CRAFT projektā „New chitosan formulations for the prevention and treatment of diseases and dysfunctions of 

the digestive tract hypercholesterolemia, overweight, ulcerative colitis and celiac disease” - izpildītājs 

 

● LZP, IZM u.c. iestāţu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs: 

1. Starpnozaru pētījuma projekts Nr. 06.0029 Inovatīvi strukturāli integrēti 

kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūţība 

(2006 - 2009). 

 

Zin. vadītājs - 

koordinators 

2. Zinātniskās sadarbības projekts Nr. 02.0003. „Materiāli Latvijas 

tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas 

izmantošanas pamatprincipu izstrāde” (2002 -2005.)  

 

Zin. vadītājs. 

 

3. Zinātniskais sadarbības projekts Nr. 06.0031 Atbildīgais 
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Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati  (2006 

- 2009). 

izpildītājs  

4. Zinātniskais sadarbības projekts Nr. 02.0007.2.1 „Koksnes pārstrādes 

produktu inovatīvās tehnoloģijas” (2002.-2005.gads).  

Atbildīgais 

izpildītājs 

5. Valsts pētījumu programma V 7412.1. „Modernu funkcionālu materiālu 

mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo 

kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” 6. projekts „Funkcionālo 

materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības” (2006 - 

2009) 

 

Izpildītājs 

 

6. ZP 2007/17 “Jaunas antimikrobiālas polimērsistēmas bioloģiski aktīviem 

pārsienamiem materiāliem”. (2007 - 2009). 

 

Zin vadītājs 

7. Zinātniskais projekts Nr. 05. 1694 Termoplastiski daudzkomponentu 

polimērkompozīti (2004 – 2007).  

 

Zin vadītājs. 

8. Zinātniskais projekts Nr. 04.1270 Biodegradabli kompozīti no 

atjaunojamām izejvielām (2004 – 2007). 

Zin  vadītājs. 

 

9. R 7078 „Biopolimēru kompozītmateriāli funkcionālam bioiepakojumam” 

(2006 - 2009). 

 

Zin vadītājs. 

10. R 7342 „Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli” (2007.g.). Zin vadītājs. 

 

● Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs; 

Latvijas Zinātņu padomes Ekspertu komisijas “Ķīmijas tehnoloģijas teorētiskie pamati” priekšsēdētājs, 1992 – 2007 

Latvijas Zinātņu padomes „Inženierzinātņu un datorzinātnes” ekspertu komisijas loceklis no 2007 

 

● Saņemtie patenti un licences: 

A.Dzene, M.Kalniņš, L.Savenkova, M.Savicka, V.Tupureina. Antiseptisks pārsienamais materiāls,  LV 13654 B, 2008 

 

● Publicētie darbi izdevumos, kuri ietverti LZP apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā (2004 – 2009) 

Pielikums 4.1.1. 

 

● Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (2004 – 2009),  

Pielikums 4.1.2. 

 

3. Pedagoģiskā darbība 

 

● Vadītie promocijas darbi: 

 Doktorants Darba tēma Statuss 

1. Z. Grigale Videi draudzīgus dabas materiālus saturoši 

bioloģiski sadalošies plēves veida 

polimērkompozīti 

pirmā studiju gada doktorante 

2. N. Jeļinska Polivinilspirta un tā modifikācijas produktu 

heterogēni kompozīti 

otrā studiju gada doktorante 

3. D. Čerpakovska  „Funkcionāli polimērkompozīti 

bioiepakojumam” 

trešā studiju gada doktorante, 

akadēmiskais atvaļinājums 

4. J. Staško „Funkcionālos ingredientus saturoši 

bioaktīvie polimērkompozīti”, 

trešā studiju gada doktorante, 

akadēmiskais atvaļinājums 

5. S. Gaidukovs Montmorillonīta nanolīmeņa plākšņveida 

daļiņas saturoši polimērkompozīti” 

2008. gadā sekmīgi aizstāvēta 

doktora disertācija un saņemts 

inţenierzinātņu doktora grāds 

6. T. Bocoka „Heterogēni polimēru kompozīti uz 

kaučukveida polimēru bāzes” 

2007. gadā sekmīgi aizstāvēta 

disertācija un saņemts 

inţenierzinātņu doktora grāds 

7. R. Merijs Meri „Termoplastiski polimēru kompozīti uz 

polietilēntereftalāta (PET) bāzes” 

2006. gadā sekmīgi aizstāvēta 

disertācija un saņemts 

inţenierzinātņu doktora grāds 

8. I. Bībers „Heterogēnas PHB kompozītsistēmas” 2005. gadā sekmīgi aizstāvēta 

disertācija un saņemts 

inţenierzinātņu doktora grāds 

 

● Studiju programmas vadīšana 

Bakalauru un maģistru studiju programmas „Materiālzinātne” direktors. 

 

● Maģistra darbu vadīšana  (3) 
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● Vadītie studiju priekšmeti. 

Studiju programmas “Materiālzinātne” bakalauriem 

• Materiālzinātņu pamati (3 KP) 

• Virsmas un robeţprocesi polimērkompozītu veidošanās procesos  (3 KP) 

Studiju programmas “Materiālzinātne” maģistriem 

• Polimēru ķīmija, fizika un fizikālā ķīmija (6 KP) 

Studiju programmas “Ķīmijas tehnoloģija” bakalauriem 

• Materiālzinību pamati (2 KP) 

Studiju programmas “Ķīmijas tehnoloģija” maģistriem 

• Polimērmateriālu ķīmija un tehnoloģija (3 KP);  

kurss 2009.g nodots Dr.inţ. S.Gaidukovam 

• Polimēru pētīšanas metodes (4KP) 

Visu programmu bakalauriem un maģistriem 

 Zinātniskā darba organizācija (2KP) 

Studiju programmu “Materiālzinātne” un “Ķīmijas tehnoloģija” doktorantiem 

• Polimēru kompozītu materiāli  (8 KP) 

• Polimēru fizikas izmeklētas nodaļas  (7 KP) 

• Polimēru ķīmijas izmeklētas nodaļas (7 KP) 

• Polimēru ķīmijas un fizikas problēmas (15 KP) 

• Polimēru materiālu pētīšanas metodes (8 KP) 

 

● Sagatavotie mācību līdzekļi:  

“Materiālzinātņu pamati” 

ESF projekts „Vispārīgo 

dabaszinātņu multimediju 

mācību materiālu izstrāde 

augstskolu 

inženierzinātņu 

studentiem”  

Nr. 

VPD/ESF/PIAA/04/APK/

3.2.3.2./0021/0007, sadaļa 

„Materiālzinātne” (2005 – 

2008)  

 

4. Organizatoriskā darbība 

 

● Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, no1992 

 

● Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība un līdzdalība to darbībā 

● Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

1.  Ţurnāla “International Journal of Adhesion & Adhesives” redakcijas loceklis, no 1997  

2.  Ţurnāla "Mechanics of  Composite Materials” redakcijas loceklis, no 1992 

 

● Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā 

1. Ik pa diviem gadiem notiekošās starptautiskās konferences "International Conference on Mechanics 

of Composite Materials” orgkomitejas loceklis, no 1992. gada 

2010.gadā Rīgā notiks 15. konference 

2. Ikgadējās starptautiskās konferences „Baltic Polymer Symposium” orgkomitejas 

loceklis/priekšsēdētājs, no 2000. gada      

Konference notiek pārmaiņus Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. 

2010.gadā Lietuvā notiks 11. konference. 

 

● Vadītie jauno zinātnieku darbi, kuri saņēmuši starptautiskas un LZA prēmijas: 

 

S. Gaidukovs: 

LZA Jauno zinātnieku balva, 2005.  

Swiss Baltic Net Graduate Award, 2005,  

Siemens balva, 2010 

 

R. Merijs Meri:   

1.  Latvijas Zinātņu padomes Ekspertu komisijas “Ķīmijas tehnoloģijas teorētiskie pamati” 

priekšsēdētājs, 1992 – 2007 

2.  Latvijas Zinātņu padomes „Inženierzinātņu un datorzinātnes” ekspertu komisijas loceklis no 

2007  

3.  RTU Promocijas padomes “Ķīmijas inženierzinātnes” P-02 priekšsēdētājs, no 1993 

4.  RTU Promocijas padomes „Materiālzinātnes” P-18 loceklis, no 2005 

5.  RTU Senāta loceklis, no1991 – 2009 

6.  RTU Zinātniskās padomes loceklis, no 2007 

7.  RTU Profesoru padomes „Materiālzinātne” priekšsēdētājs, no 1998 

8.  Latvijas Materiālu pētnieku biedrības loceklis, no 1995 

9.  Vispasaules  biedrības  The Adhesion  Society loceklis, no 1994 

10.  The American Chemical Society biedrs, no 2002  
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Siemens balva (Werner von Siemens Excellence Awards), 2001 

LZA Mārtiņa Straumaņa-Alfrēda Ieviņa balva jaunajiem zinātniekiem ķīmijas, medicīnas un bioloģijas zinātnēs, 2002. 

 

Datums:     20.04.2009 
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Dzīves un darba gājums 
; 

Vārds, uzvārds: Anatolijs Jemeļjanovs 

Personas kods: 300737 - 12701 

Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils rajons 

Dzīves vieta: Rīga, LV -1057, Lokomotīves iela 78 - 39 

Darba vieta: Rīgas Tehniskā Universitāte, CA prof. gr. vadītājs. 

LR zinātniskais grāds, diploms #, specialitāte: Dr.habil.sc.ing., Nr. B-Dr000063, ugunsdrošība. 

Praktiskā darbība: no 1958. līdz 1986.gadam - LR ugunsdzēsības 

pārvalde, daţādos amatos. 

Pedagoģiskā darbība: no 1989.g. RTU CA katedras vadītājs, no 1998.g. 

CA prof. gr. vadītājs. 

Zinātniskā darba virziens: tehnogēna drošība un ugunsdrošība. 

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994.-1999.):izstrādāti 4 jauni 

ugunsdzēšanas sastāvi. Saņemti 3 izgudrojumu patenti Latvijā. Izpētīta 

kravu tranzīta bīstamība Latvijā un izstrādātas rekomendācijas u.c. 

Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas: l) The concept of 

the complex safert svstem of trasit goods in Latvia, 1999, Hague; 2) 

Пpeимущества мелкодиерсионной перед другими огнетушещими веществами, 1999., C-Петербург; 3) Hoвые подхды к нормированию систем 

противопожарного водоснабжения, 1998., C-Петербург; 4) Poль и  Мecто ДПФ в пожарно-оперативном обслуживании объктов 1998., C-

Петербург; 5) Проблемы объективной оценки пожароврывоопасности 1998., C-Петербург un citi. 

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 100. 

Valodu prasme: latviešu-3 pakāpe, vācu-apmierinoši, un krievu-brīvi. 

Kvalifikācijas celšana: Patstāvīgi, izmantojot Oklahomas Universitātes 

(ASV), Laisteras Universitātes (Lielbritānija) un citu valstu mācības 

iestādes un glābšanas dienestus zinātniskus un metodikas materiālus. 

Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU senātā, IEF Domē un 

Darba un civilās aizsardzības institūtā. 
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Dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae)  

 
1. Vispārīgās ziņas 
        Vārds, uzvārds: Nešpors Viktors 
        Personas kods: 220243 - 10108 
        Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils apriņķis 
        Dzīves vietas adrese: Mārcienas iela 2 – 16, 

       Rīga, LV - 1084 
Izglītība:  1976. – 1980. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra  

   1968. – 1974. Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte  
   1958. – 1962. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums 
        Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.), (uzņēmējdarbības ekonomika). Disertācija aizstāvēta 1984.gada 30.oktobrī 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. 

Nostrifikācija: 1992.gada 11.decembrī RTU Habilitācijas padome H-09 
 
        Nodarbošanās: 

2003. – līdz šim brīdim RTU Inženierekonomikas fakultātes Tālākizglītības nodaļas vadītājs, profesors 
 1999. – 2007. RTU mikroekonomikas profesora grupas vadītājs 
 1999. – 2003. asoc. profesors 
  1992. – 1999. auditorfirmas „AUDIT” direktora vietnieks  
  1984. – 1999. docents RTU Ekonomikas teorijas katedrā 
  1976. – 1980. aspirants LVU (LU) 
  1974. – 1984. vecākais pasniedzējs RPI (RTU) 
  1968. – 1974.students Rīgas Politehniskajā Institūtā 
  1966. – 1968. maiņas meistars Rīgas vagonu rūpnīcā 
  1963. – 1966. dienests armijā 
  1962. – 1963. mašīnista palīgs Panevēžas lokomotīvju depo (Lietuva) 

 
        Valodu lietošanas prasmes: latviešu - dzimtā valoda: 
       krievu, angļu, lietuviešu 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)                 
 
Zinātniskās publikācijas 
 
1. Nešpors V. The concept and role of small enterprise in national economy. Iesniegts publicēšanai 2008. gada pavasarī konferences 

zinātnisko rakstu krājumam ”Management and Sustainable development” Sofia, Bulgaria 
2. Briede L., Nešpors V. Education – a precondition for efficient functioning of human capital. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 

perspektyvos 1(8). Šialiu universitates, 2007 – 47- 52 p. 
3. Briede L., Nešpors V. The second higher education in the context of life-long learning. Management and Sustainable development 

2/2007(17), 2007. – 14.- 18.p., Sofia, Bulgaria  
4. Nešpors V., Grinberga D. Use of efficiency audit for ensuring accountability in local governments. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 

perspektyvos 2(7). Šialiu universitates, 2006 – 62- 68 p. 
5. Nešpors V. Briede L. Knowledge-based society as a factor of social, economic and cultural development. Management and Sustai-

nable development 1-2/2006 (14), Sofia, Bulgaria 2006 – 46- 53 p. 

6. Нешпорс В. Предпосылки социально-экономического развития  в словиях 
 постиндустриального общества. “Problems of foreign economic relations development and attraction of foreign investments: 

regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 1164 – 1168 стр. 
7. Проблемы поддержки малых предприятий. Економичний висник 2004 (1) НТУУ, Киев 2004. г 147 -153 стр.  
8. Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā.  
 Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā” zinātniskie raksti. - 

Rīga RTU, 2003. 151 – 156 lpp.  
9. Postindustriālā sabiedrība un Latvijas vieta tajā. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes 

augstskola, 2002. 257. – 262. lpp. 
10.  Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā. RTU zinātniskie raksti 3. sērija. 

Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sējums. – Rīga, RTU 2002. 42 - 49 lpp.  
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11. Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. R.: RTU, 2002., 44. – 49. 
lpp. 

 
Dalība zinātniskajās konferencēs 
 
 Nešpors V. „Education – a precondition for efficient functioning of human capital” Starptautiski zinātniskā konference 

„Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” Šialiu universitates 2007. gada 22. novembris 
 Nešpors V. „The second higher education in the context of life – long learning” Sofijas mežsaimniecības universitāte, 2007. gada 

marts. 
 Nešpors V. „Use of efficiency audit for ensuring accountability in local governments” Starptautiski zinātniskā konference 

„Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” Šialiu universitates 2006. gada 23. novembris 
 Nešpors V. „Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлеченния иностранных инвестиций: региональный 

аспект”, Донецк – 2006  
 Nešpors V. VIII International Scientific Conference „Management and Sustainable development”, 24 – 26 March 2006, University 

of Forestry, Yundola, Bulgaria. 
 Nešpors V. „Knowledge Society and Difficulties While Seeking after It”, Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference 

„Economics and Management: Current Issues and Perspectives”, Šiauliai, 2005. gada 24., 25. novembris. 
 

Dalība projektos: 
 

Eiropas Sociālā fonda „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” projekta pieteikums Līguma Nr. 
2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017.  
Projekta nosaukums „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”. Projekta sākuma un beigu datums 
01.09.2006. – 30.06.2008. 
 
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 
   Vadītie promocijas darbi: 

 Uzņēmējdarbības vide, tās izmantošana uzņēmuma lietderības auditā 
 Cilvēkkapitāla loma valsts (nācijas) konkurētspējas paaugstināšanā 
 

  Vadītie maģistra darbi: 28 
  Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 37 
 
 Studiju priekšmeti: 

 Mikroekonomika 4 KP 
 Mikroekonomika 3 KP 
 Mikroekonomikas analīze 3 KP 
 Ekonomikas teorija 3 KP 
 Ekonomika 3 KP 
 Konkurences loma mūsdienu ekonomikā 3 KP 

 
 Sagatavotie mācību līdzekļi; 

 
1. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.: Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005., 2006.,2007., 2008. – 150. lpp. 
2. Mikroekonomika. Izstrādāts E- kurss. Eiropas Sociālā fonda „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” 

projekta pieteikums Līguma Nr. 2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017. Projekta nosaukums „Profesionālās izglītības 
ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”. 

3. Ievads ekonomikā. -R.: Mulineo, 2007. – 193 lpp. 
4. Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības (valsts) loma to novēršanā. R.:, 2007. – 120 

lpp. 
5. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2003. – 280. lpp. 
6. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2003. – 243. lpp. 
7. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002., 2004. – 193. lpp. 
8. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – R.: KIF „Biznesa komplekss” 2002. – 60 lpp. 
9. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). – R.: Kamene, 2001., 2002., 2003. – 131. lpp. 
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Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 
                   
1. RTU metodiskais seminārs “ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai” 2007.gada 3.aprīlī 

2. RTU zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un stratēģijas” 2007.gada 4.aprīlī 

3. Starptautiskais seminārs „Development of innovative entrepreneurship based on knowledge management”, 2006. gada 8. 

decembris, Rīga 

4. Seminārs „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”, 2006.g. Rīga. 

5. RTU metodiskais seminārs “Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu” 2006.gada 

11.aprīlī 

6. RTU metodiskais seminārs „Studiju process absolventu konkurētspējai” 22.03.2005 

7. Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international collaboration between European enterprises”, 2005. gada 

18. februārī 

 
4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

 Eksperts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra akreditācijas komisijās 
 RTU Senāta loceklis 
 RTU Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
 RTU Šķīrējtiesas priekšsēdētājs  
 Meža Tehniskā Universitāte, Sofija, Bulgārija, zinātnisko rakstu „Management and Sustainable development” 

redkolēģijas loceklis 
 RTU zinātnisko rakstu „Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas loceklis 

 
 14.01.10.        V. Nešpors 
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Dzīves un darba gājums 

 

Vārds, uzvārds: Māris KNITE 

 
Dzimis: 1955.g. 2. aprīlī Dobelē, Latvijā 

personas kods: 020455-11824 
Darba vieta un amats: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātenes un lietišķas ķīmijas fakultātes, 

Tehniskās Fizikas institūta profesors;  
RTU Cietvielu fizikas profesora grupas vadītājs; 
RTU Tehniskās fizikas institūta direktors; 
RTU Materiālu sintēzes un tehnoloģiju centra direktors 

Zinātniskās intereses: 
 

Segnetoelektriķu, segnetoelastiķu elektrisko, mehānisko un optisko īpašību kā arī fāžu 
pāreju pētīšana;  
lāzera starojuma vadības ierīču un infrasarkanā starojuma sensoru izstrāde; 
lāzera starojuma inducētas struktūras izmaiņas un fāžu pārejas silicīdu un pjezoelektrisko 
materiālu plānās kārtās; 
polimēra – elektrovadošu nanodaļiņu kompozītu izstrāde un pētīšana ar nolūku radīt jaunus 
sensormateriālus; 
viedie materiāli, sensori, aktuātori 
 

Valodas: latviešu, vācu, krievu,  angļu 

 

Izglītība: 1999.g.   ieguvis fizikas habilitētā doktora zinātnisko grādu  
               (Dr.habil.phys.) Latvijas Universitātē,  
                diploms C-DH Nr.000208 
1992.g.   ieguvis fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr.phys.) Latvijas 
               Universitātē, diploms C-D Nr.001114 
1989.g.   ieguvis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu 
                Latvijas Universitātē 
1988.g.   beidzis mērķa aspirantūru Latvijas Universitātes Cietvielu 
                fizikas institūtā 
1978.g.   beidzis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas  
                  fakultāti, specialitāte – fiziķis (cietvielu fizika) 
 

Nodarbošanās: 10.1999.-                    RTU profesors, Tehniskās fizikas institūta 
                                    Cietvielu fizikas profesora grupas (14.503)  
                                    vadītājs 
07.1999.-                    RTU Tehniskās fizikas institūta (14.500) 
                                    direktors    
05.2005.-                    RTU Materiālu sintēzes un tehnoloģiju 
                                    centra (14.055) direktors 
06.2003.- 06.2006.     RTU Senāta priekšsēdētājs 
03.1999. - 09.1999.     asoc. profesors  RTU  Tehniskās fizikas institūtā 
09.1993. - 03.1999.    docents RTU Tehniskās fizikas institūtā  
02.1990. - 09.1993.    vecākais pasniedzējs RTU Fizikas katedrā 
09.1978. - 02.1990.    asistents RTU Fizikas katedrā 
 

Citas aktivitātes: 10.1991 - 08.1992.g.  stažējies Austrijā,  Vīnes Universitātes Eksperimentālās fizikas institūtā 
(rezultātā publicēts raksts - M. Knite, W. Schranz, A.Fuith and H.Warhanek, J.Phys.: Conden 
Mater., 5, 1993, p. 9099-9104.). 
 
06.1997.g. piedalījies starptautiskos muitas darbinieku instruktoru kursos  “The regional 
train-the-trainers course on nuclear materials for Customs trainers of Eastern and  Central 
Europe” Austrijā, Austrijas Muitas akadēmijā un  Seibersdorfas kodolpētījumu centrā. 
 
12.2002.g. piedalījies European Graduate School Germany/Polen/Latvia darba grupā 
“Materials and design aspects of surfaces and interfaces”, Institut fuer Werkstofftechnik 
Kunststof- und Recyclingtechnic, Kassel Universitaet, Germany. 
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07.2004.      Darbs Austrijā Vīnes Universitātē “BILATERAL AGREEMENT for the academic 
year 2004/2005 Socrates programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)”, topic taught 
“Physics of Materials” ietvaros. 
 
2001., 2002.,2003.g. starptautisko konferenču “International Workshop on New Approaches 
to High-Tech: Nondestructive Testing and Computer Simulations in Science and Engineering” 
(NDTCS) starptautisko padomnieku komitejas loceklis.   
   
 SPIE, EMRS, Latvijas Zinātnieku Savienības, Latvijas Fizikas biedrības un Latvijas Profesoru 
asociācijas biedrs. 
 
LZP finansēto zinātnisko projektu  
 
Nr. 96.0538 “Ar lāzera   starojumu inducētu fāžu pāreju mehānismu pētījumi silicīdus 
saturošās daudzslāņu struktūrās” vadītājs, 
Nr. 01.0576 “Aktīvi polimērkompozīti un daudzslāņu struktūras: izstrāde, īpašības un 
inducētie efekti” vadītājs, 
Nr. 04.1240 “Funkcionālie mikro- un nanokompozīti kā sensormateriāli: dizains, 
izgatavošana un fizikālo efektu pētīšana” vadītājs. 
LZP sadarbības projekta sadaļas  
Nr. 02.0003.4.4  “Jaunas paaudzes metālu, polimēru un kereamikas nanokompozīti” 
atbildīgais izpildītājs, 
LV IZM valsts programmas projekta  
 Nr, V7061 „Funkcionālo materiālu/kompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašības” 
apakšprojekta vadītājs, 
 
LZP sadarbības projekta Nr.05.0026 „Nanomateriāli un nanotehnoloģijas”, sadaļas 
„Funkcionālie mikro- un nanokompozīti kā sensormateriāli un aktuātori: dizains, 
izgatavošana un fizikālo efektu pētīšana” vadītājs, 
 
LZP sadarbības projekta Nr.06.0029 „Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: 
dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība” sadaļas „Multifunkcionāli 
elektroaktīvi kompozītmateriāli, t.sk. nanokompozīti”, apakšprojekta vadītājs, 
 
Valsts programmas V7549.3 “Modernu funkcionālu materiālu mikro- un nanoelektronikai, 
fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” 
projekta Nr. 6 „Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to 
īpašības” sadaļa „Sensorefekti poliizoprēna un nanostrukturēta oglekļa kompozītos”. 
Sadaļas vadītājs. 
 
Eiropas sociālā fonda līdzfinansēta projekta  
Nr. 2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007 
“Multimēdiju mācību materiālu izstrāde vispārīgo dabas zinātņu priekšmetos” vadītājs  
 
Latvijas pārstāvis ES 7. ietvara COST akcijā MP 0902 „ Composites of Inorganic Nanotubes 
and Polymers” (COINAPO) vadības komitejā (piedalās 22 valstis)). Šī akcija sākās 06.11.2009. 
 
09.2000. -      RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas profesoru 
                      padomes priekšsēdētāja vietnieks 
06.2004. -      RTU doktorantūras „Materiālzinātne” (51521) vadītājs 
06.2004. -      RTU Promocijas padomes materiālzinātnes nozarē  
                       P-18 priekšsēdētājs  
11.2004.-       LZA korespondētājloceklis  
09.2006. -      Eksperts materiālu fizikā COST (European Cooperation in  
                       the field of Scientific and Technical Research) programmas 
                      apakšprogrammā DC: Materials, Physical and 
                       Nanosciences. 
01.2010.  -       LU Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un  
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                          nanotehnoloģijas” Padomes loceklis 
 

10.2007. RTU Gada Zinātnieks 2007 
 

Lekciju kursi:  bakalauratūras studentiem ”Fizika” 

 bakalauratūras studentiem “Materiālu struktūra un īpašības” 

 maģistratūras studentiem “Jauno materiālu fizika”; 

 specialitātes “ Muitas vadība” studentiem ”Fizika”; 

 doktorantiem ”Materiālzinātne”; 

 doktorantiem ”Nanostrukturētu materiālu fizika”; 

 doktorantiem ”Viedo materiālu un sensoru fizika” 

Nozīmīgākās 
publikācijas: 

1. M. Knite, K. Ozols, J. Zavickis, V. Tupureina, I. Klemenoks, R. Orlovs, Elastomer – 
Carbon Nanotube Composites as Prospective Multifunctional Sensing Materials, 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009 V9, N6, 3587-3592 

2. Gita Sakale,  Maris Knite, Valdis Teteris, Velta Tupureina, Polyisoprene – nanostructured carbon 
composite (PNCC) material for volatile organic compound detection, Proc. Of the 
International Scientific Conference on Biomedical electronics and Devices 
(BIODEVICES 2009), Porto, Portugal, January 14-17, 2009, p.117-122 

3. M.Knite, G.Podins, S.Zike, J.Zavickis, V.Tupureina, PROSPECTIVE ROBOTIC TACTILE 
SENSORS: Elastomer –carbon nanostructure composites as prospective materials 
for flexible robotic tactile sensors, Proc. of 5

th
 International Conference on 

informatics in Control, Automation and Robotics, Robotics and Automation – Vol. 
1., May 11-15, 2008, Funchal, Madeira – Portugal, 234-238 

4. M.Knite, K.Ozols, G.Shakale, V.Teteris, Polyisoprene and high structure carbon 
nanoparticle composite for sensing organic solvent vapours, Sensors and 
Actuators B: Chemical, 2007,  V126,  209-213 

5. M.Knite, G.Shakale, I.Klemenoks, K.Ozols and V.Teteris, Investigation of 
mechanism of organic solvent vapours sensing effect in polyisoprene-high 
structure carbon black composite, Journal of Physics: Conference Series, 2007, 
V93, 012031, 7 pages  

6. M.Knite, I.Klemenok, G.Shakale, V.Teteris, J.Zicans, Polyisoprene-carbon nano-
composites for application in multifunctional sensors, Journal of Alloys and 
Compounds, 2007, V434-435, 850-853. 

7. M.Knite, A.J.Hill, S.J. Pas, V.Teteris, J.Zavickis, Effects of plasticizer and strain on 
the percolation threshold in polyisoprene-carbon nanocomposites: positron 
annihilation lifetime spectroscopy and electric resistance measurements, 
Materials Science & Engineering C, V 26, 2006, 771-775 

8. M.Knite,V.Tupureina, A.Dzene, V.Teteris, A.Kiploka, J.Zavickis. Influence of plasticizer 
on the improvement of strain sensing effect in polymer- carbon nanocomposites. – 
Chemical Technology, 2005, No 2(36), pp. 5-10.  

9. M.Knite,V.Teteris, I.Aulika, H.Kabelka, A.Fuith. Alternating-current properties of 
elastomer-carbon nanocomposites. - Advanced Engineering Materials, 2004, V 6, N 9, 
p. 746-749.  

10. M.Knite,V.Teteris, A.Kiploka, J.Kaupuzs. Polyisoprene-carbon black nanocomposites as 
strain and pressure sensor materials. - Sensors and Actuators. A: Physical, V110/1-3, 
2004, pp.143-150.  

Adrese:  
 

darbā: Āzenes ielā 14, Rīga, LV 1048, LATVIJA 
  +371 7089380, Fakss: +371 7089074 

E-mail: knite@latnet.lv  

Rīgā, 2010.g. 15. aprīlī 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                  Māris Knite 

  

mailto:knite@latnet.lv
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RTU akadēmiskās amatpersonas dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)   

 

1. Vispārīgās ziņas: 

 

Vārds, uzvārds: Ainārs Paeglītis 

Personas kods: 300554-10144 

Dzimšanas vieta: Rīga 

Dzīves vietas adrese: Murjāņu iela 39, Rīga LV-1024, Latvija 

 
Izglītība: 

Datums (no – 

līdz) 

Izglītības iestādes nosaukums Specialitāte Iegūtais grāds vai diploms 

1972 - 1977 Rīgas Politehniskais institūts Autoceļi Satiksmes ceļu inţenieris, Dipl.  Nr. AI 235973 

1989  Rīgas Politehniskais institūts Cieta ķermeņa 

mehānika 

Inţenierzinātņu doktora diploms Nr. B-D 000062 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Profesors, Dr.sc.ing. 

 

Darba vieta: 

Datums (no – līdz) Darba vieta Amats 

2005 līdz šim laikam Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un 

tiltu katedra 

 Profesors,  katedras vadītājs  

2002 - 2005 Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un 

tiltu katedra 

Asociētais profesors. 

1984 - 2002 Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un 

tiltu profesora grupa 

Lektors, Docents 

1981 - 1984 Rīga Politehniskais institūts, 

Būvmehānikas katedra, Ceļu, tiltu un 

ģeodēzijas katedra 

Vec. pasniedzējs 

1979 - 1981 Rīga Politehniskais institūts, Ceļu, tiltu 

un ģeodēzijas katedra 

Inţenieris 

1978 - 1979 Projektēšanas institūts 

„Latgioprogorstroj”  

Inţenieris 

 

Valodas prasmes: 

Valoda angļu vācu krievu 

runātprasme laba vidēja laba 

lasītprasme laba laba laba 

rakstītprasme laba vidēja vidēja 

 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 

 

Starptautisko pētījumu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs: 

ESF projekts 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 

programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” 

(2006 – 2008.g.) projekta vadītājs. 

Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un 

zinātnes ministrijas u.c. iestāţu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs: 

11 RTU līgumdarbu vadīšana. 

Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai 

vadītājs: 

1. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 

2. Latvijas Būvinţenieru savienības biedrs; 

Saņemtie patenti un licences: Nav. 
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Nozīmīgākās publikācijas: 1. A.Paeglitis, G.Sahmenko, Bridges with lightweight aggregate concrete structures, 

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, Nr.1, pp.55 – 61. 

2. K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 

kalpošanas laiku Latvijā analīze,  RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un 

būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8.  Rīga, 2007. 

3. T.Grigorjeva, A.Juozapaitis, Z.Kamaitis, A.Paeglitis. Finite element modelling for 

static behaviour analysis of suspension bridges with varying rigidity of main cables, 

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol.3 Nr.3, 2008, pp.121-128 

Monogrāfijas: 1. A.Paeglītis, A.Gailis, Tiltu specifikācijas 2005, RTU izd. 2006,300 lpp. 

2. A.Paeglītis, A.Gailis  Tiltu nestspējas minimālā akceptējamā līmeņa noteikšana 

Valsts autoceļos, 2006, RTU izdevniecība, 54 lpp. 

3. Matthews S., Paeglitis A., and other , fib Bulletin 44,  Conrete structure 

management: Gude to ownership and good practice , 2008, 201 lpp. 

Mācību grāmatas: 1. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija, Mācību metodiskais 

materiāls, Rīga, 2007, 248 lpp. 

2. A.Paeglītis, Transportbūvju pamati un pamatnes, Mācību metodiskais materiāls, 

Rīga, 2008, 97 lpp. 

Starptautiskās zinātniskās konferences ar 

referātu (norādot referāta nosaukumu): 

1. A.Paeglitis, G.Sahmenko, Light weight concrete application in bridges, Proc of. 

International Conference “Concrete for Transportation Infrastructure” held at the 

University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 2005, p. 151 – 158, Thomas 

Telford, 2005 

2. A.Paeglitis, Development of timber bridges in Latvia, Proc. Of NFV Conference on 

Timber bridges, 28-30 Sept. 2005, Hamar, Norway 

3.  A.Paeglitis, The use of Eurocodes in transportation infrastructures in Latvia, 

Eurocodes building the Future, Proc. Of Workshop on the Adoption of the 

Eurocodes in the EU New Member, Accession and Candidate Countries, 7-9 

November 2005, Ispra, Italy 

4. J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 

Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 

Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

Citas konferences ar referātu: 1. Paeglītis A., Gode K.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 

salts”.  Starptautiskā konference EcoBalt „2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. 

2. A.Paeglītis,   Concrete filled steel tubs for bridge structures, Tēţu krājums, 27. 

Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 1 lpp. 

3. E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some new bridges in Latvia, Tēţu krājums, 

27. Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 5 lpp. 

4. R.Lācis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with glued laminated deck, Tēţu krājums, 

27. Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 5 lpp. 

5. K.Gode, A.Paeglītis, Investigation of environmental influence on carbonation and 

chloride ingress in concrete bridge structures, Tēţu krājums, 27. Starptautiskā 

Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 2 lpp. 

6. A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry arch bridge over Venta River in 

Kuldiga, Tēţu krājums, 27. Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 

24. – 26.augusts, 6 lpp. 

 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem): 

  

  

Vadītie promocijas darbi: 3 promocijas darbu vadība 

Recenzētie promocijas darbi: nav 

Studiju programmas vadīšana: Transportbūvju studiju programma. 

Vadītie maģistra darbi: 12 

Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi 58 
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Studiju priekšmeti: Tilti un inţenierbūves 4kp, Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes 2kp,  

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko 

izglītības programmu mācībspēks:  

Reinforced concrete structures 2kp 

Sagatavotie mācību līdzekļi: Uzdevums un norādījumi kursa projekta „Tilts ar koka laiduma konstrukciju” 

izstrādāšanai, 2010.g.. 

Uzdevums un norādījumi kursa projekta „Tilts ar nepārtrauktu dzelzsbetona laiduma 

konstrukciju” izstrādāšanai, 2010.g.. 

Uzdevums un norādījumi kursa projekta „Tilts ar nepārtrauktu tēraudbetona  laiduma 

konstrukciju” izstrādāšanai, 2010.g.. 

Dzelzsbetona tiltu konstrukciju aprēķini. Metodiskie materiāli kursa projekta 

izstrādāšanai, 2010.g. 45 lpp. 

Tērauda konstrukciju aprēķins pēc LVS EN 1993 un LVS EN 1994 prasībām. 

Norādījumi kursa projekta izstrādāšanai, 2010.g. 100 lpp. 

 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

 

Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, 

profesoru padomju locekļi, zinātnisko 

ţurnālu redkolēģijas locekļi: 

Eksperts promociju padomē RTU P-06. 

Viens no redaktoriem zinātniski-pētnieciskajā ţurnālā “The Baltic Journal of Road and 

Bridge Engineering”. 

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi 

un eksperti, konferenču organizācijas un 

programmu komiteju vadītāji un locekļi: 

Starptautiskās tiltu un būvju inţenieru asociācijas biedrs (IABSE), Latvijas grupas 

priekšsēdētājs; 

Starptautiskās betona federācijas biedrs (fib), 5.Tehniskās komitejas loceklis; 

Amerikas būvinţenieru asociācijas  (ASCE) biedrs; 

Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) 104.tehniskās komitejas 8.apakškomitejas 

(TC104/SC8) “Materiāli un sistēmas betona konstrukciju remontam un aizsardzībai” 

loceklis. 

Zinātniskās un tehniskās komitejas loceklis 6. Starptautiskajam kongresam „Ultimate 

Concrete Oppurtunities”, kas notika 2005.gada  5.-7. Jūlijā Dundee, Skotijā.   

Citi augstskolā veicamie pienākumi:  Būvniecības fakultātes domes loceklis, RTU bibliotēkas padomes loceklis. 

 

A.Paeglītis 

2010.gada 4.maijā 
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Profesors Boriss Gjunsburgs 
 
Katedras vadītājs, Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedra 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts 
Āzenes iela 16-263 
LV-1048, Rīga, Latvija 
 
Tel.:  +371 7089253 
Fax: +371 7089084 
E-mail: gjunsburgs@bf.rtu.lv 
 
Dzimis 1940. gada 11. jūlijā 
 
Izglītība, kvalifikācija 
1958-1963  Saratovas Politehniskais institūts,  

Grāds – diplomēts inženieris 
1966-1969 Saratovas Politehniskais institūts,  

Grāds – inženierzinātņu doktors 
 
Profesionālā pieredze 
1970 – līdz šim laikam  Asistents, lektors, docents, dekāna vietnieks, asoc.profesors, profesors, katedras 

vadītājs Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedrā  
1979-1980 Budapeštas Tehniskā universitāte (Ungārija), Ūdensapgādes katedra  
1987 Maskavas Valsts universitāte (Krievija) 
1988-1989 Stokholmas Karaliskā Tehnoloģijas Universitāte (Zviedrija), Būvniecības fakultāte, 

Hidraulikas laboratorija 

 Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 
 
Publikācijas 
Profesionālās darbība (Fluīdu mehānika, hidrodināmika) 
Publicēti vairāk nekā 50 raksti 
Pedējie un svarīgākie no tiem: 

 Gjunsburgs, B. & Neilands, R. 2004. Local velocity at bridge abutments on plain rivers. In Greco, Carravetta & Della Morte (eds), 
Proc. River Flow 2004, Napoli, Italy, 23-25 June, vol. 1: 443-448. London: Taylor & Francis Group. 

 Gjunsburgs, B. & Neilands, R. 2005. Scour development at the abutments during the floods. In Cygas & Froehner (eds), Proc. 6th 
Intern. Conf. Environmental Engineering. Ebviromental Protection. Water Management and Hydraulics, Vilnius, Lithuania, 26-27 
May 2005, vol. 1: 362-366. Vilnius: Technika. 

 Gjunsburgs, B. & Neilands, R.R. 2006. Scour development and bridge abutment safety during the floods. In Aigner (eds), Proc. 
Intern. Conf. Flow Simulation in Hydraulic Engineering, Dresden, Germany, 9-11 March 2006. 

 Gjunsburgs, B. & Neilands, R. & Kreslins, A. 2005. Abutment scour development during the floods. In Schmidt (eds), Proc. 
Hydrotechnical Engineering: Cornerstone of a Sustainable Enviroment; 17th Canadian Hydrotechnical Intern. Symp., Edmonton, 
Alberta, 17-19 August 2005: 593-601. Montreal: CSCE/SCGC. 

 Gjunsburgs, B. & Neilands, R. & Neilands R.R. 2004. Scour development at bridge abutments on plain rivers during the flood: 
analysis ot the method. In Chiew, Lim & Cheng (eds), Proc. 2nd Intern. Conf. Scour and Erosion, Meritus, Mandarin, Singapore, 14-
17 November 2004, vol. 1: 199-206. Singapore: Stallion Press. 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

  
 

 
 

PERSONĀLĀ INFORMĀCIJA   

Vārds  JURIS  SMIRNOVS 

E-mail  smirnovs@bf.rtu.lv 

Nacionalitāte  latvietis 

 

 
DARBA PIEREDZE 

 
  

 Datumi (no – līdz)  2004 - līdz šim laikam  

Darba devējs un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Būvniecības fakultātes dekāns, profesors 

 Darbu veidi  Priekšmeti: - “Ievads transporta plūsmas  teorijā”, „Slieţu ceļi ostās”, „Kustības drošība un 
satiksmes organizācija”, Transports un vide” 

 

 Datumi (no – līdz)  2002 - 2004 

Darba devējs un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Dekāna vietnieks mācību darbā, Ceļu un tiltu katedras vadītājs, Asociētais profesors Ceļu un 
tiltu katedrā, RTU Ceļu būvmateriālu laboratorijas vadītājs 

Darbu veidi 

 

 Priekšmeti: -  “Ievads transporta plūsmas teorijā”, “Transports un vide”, „Slieţu ceļi ostās”, 
„Dzelzceļu izmeklēšana un projektēšana”, „Autoceļu labiekārtošana” 

 

 Datumi (no – līdz)  1992. - 2002  

 Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Dekāna vietnieks mācību darbā, Docents Ceļu un tiltu katedrā 

 Darbu veidi  Priekšmeti: - “Ievads transporta plūsmas teorijā”, “Transports un vide”, „Slieţu ceļi ostās”, 
„Dzelzceļu izmeklēšana un projektēšana”, „Autoceļu labiekārtošana”  

 

 Datumi (no – līdz)  1988 - 1992   

 Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Asistents, Lektors Ceļu un tiltu profesoru grupā 

 Darbu veidi  Priekšmeti: -  “Autoceļu labiekārtošana”, “ Ievads transporta plūsmas teorijā”, „Ģeodēzija”  

 
 

 Datumi (no – līdz)  1984 - 1988  

 Darba devējs  un adrese  Maskavas autoceļu institūts, Ļeņingradas prospekts 64, Maskava 

 Amats  Aspirants 

 Darbu veidi  Zinātniskais darbs 

 

 Datumi (no – līdz)  1982 - 1984  

 Darba devējs  un adrese  Rīgas Politehniskais institūts, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Inţenieris, Būvinţenieru Skaitļošanas centrā 

 Darbu veidi  Datortehnikas uzturēšana. 

 
 

IZGLĪTĪBA 
  

  

• Datums (no – līdz)   1977 - 1982 

• Izglītības iestādes nosaukums    Rīgas Politehniskais institūts 

• Specialitāte  Autoceļu 
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• Iegūtais grāds vai diploms  Inţeniera - celtnieka diploms Nr. P 149138 

• Izglītības līmenis  Augstākā 

 

• Datums (no – līdz)   1984.- 1988.  

• Izglītības iestādes nosaukums    Maskavas autoceļu institūts 

• Specialitāte  Autoceļu būvniecība 

• Iegūtais grāds vai diploms  Tehnisko zinātņu kandidāta diploms Nr. TH 112593 

• Izglītības līmenis  Augstākā 

 

• Datums (no – līdz)   1992  

• Izglītības iestādes nosaukums    Rīgas Tehniskā universitāte 

• Iegūtais grāds vai diploms 

 

 Inţenierzinātņu doktora diploms Nr. B-D 000136 

ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA    

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 
  

 KOPĀ, PAR PERIODU NO 2005.– 2009.G. 

1. N.Rancans, J.Smirnovs. Experience of using of cold emulsion mix in the republic of 
Latvia // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, 
No 2, p.103 – 107. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

2. D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- 
examples of Estonia and Latvia. Proceedings of ICTCT 19. workshop „National 
traffic safety programs: concepts and practice”  in Minsk (2006) – 11 p. (Zin. 
komitejā 7 valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami 
www.ictct.org ). 

3. A.Lama, J.Smirnovs, J.Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States // The 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, No 1, p. 63 – 
68. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

4. V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās 
dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. 
Sējums 7. – Rīga – 2006. – 143 – 149lpp. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 
1407-7329 

5. J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudţuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road 
Traffic Safety Programme implementation in Latvia. // The Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-427X. 
(Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

6. Haritonovs V., Skuķis E., Naudţuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma  un temperatūras // 
RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. 
ISSN 1407 -7329 (Redkolēģijā 5 valstu pārstāvji).  

 

 

 

DALĪBA ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS 
  

 Rancāns, J. Smirnovs. Mīksto un emulsijas asfaltu izmantošanas pieredzes analīze 
Latvijas Republikā RTU 47. (2006.g. 12. – 14. oktobris) starptautiskā zinātniskā konference 
(http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc )  

D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- examples 
of Estonia and Latvia. Proceedings of ICTCT 19. workshop „National traffic safety 
programs: concepts and practice”  in Minsk 26th – 27th October  (2006) – 11 p. (Zin. 
komitejā 7 valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami www.ictct.org ). 

N.Rancans, J.Smirnovs. Analysis of Usage Experience of Soft and Emulsion Asphalts. 
Proceedings of 26th International Baltic Road Conference. 28.-30. august 2006. 
Kuressaare  

http://www.ictct.org/
http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc
http://www.ictct.org/
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(http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang=en&nocache=1167749
685  ) 

V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās 
dinamikas izpētei RTU 47. (2006.g. 12. – 14. oktobris) starptautiskā zinātniskā konference 
(http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc ). 

Haritonovs V., Skuķis E., Naudţuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu mehānisko 

īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma  un temperatūras RTU 48. (2007.g. 11. – 

13. oktobris) starptautiskā zinātniskās konference; 

V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas 

izpēte asfaltbetona maisījumos AC 11. RTU 48. (2008.g. 13. – 15. oktobris) starptautiskā 

zinātniskā konference) 

LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES UN 
CITU VALSTS PĒTĪJUMU PROJEKTU 

UN PROGRAMMU VADĪBA VAI 
LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ 

 Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013.g. Darba grupas vadītājs – 2006.g. 
www.csdd.lv  

DALĪBA STARPTAUTISKI FINANSĒTU 

PĒTĪJUMU ĪSTENOŠANĀ 
 

 SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” (EUCEET III)  

http://www.euceet.utcb.ro  Vadības komitejas dalībnieks (2006. - 2009.g.) 

ESF projekts 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas 

modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē”.2006. – 2008.g. 

 

ZINĀTNISKO LĪGUMDARBU VADĪBA VAI 
LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ  

 Tiltu un caurteku galveno inspekciju veikšana – 2006., 2007., 2008. gadā 

e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. 

Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā realizācijas gada 

izvērtējums. – 2008.g. 

 

EKSPERTA DARBĪBA LZP VAI 

STARPTAUTISKOS PROJEKTOS 
 No 2005. gada apstiprināts par ekspertu RTU promociju padomē - zinātņu nozarē 

„Būvniecība”. 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM 

AKADĒMISKĀS KONFERENCĒS 
  

 J. Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in Latvia.  35th 
International IGIP Symposium "Engineering Education – the priority for global 
development”, September 18 – 21, 2006, Tallinn, Estonia. 
(http://www.igip.ee/proceedings/workgroup_10.html) 

J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.PAeglitis. Transportation Engineering Education in Latvia. – 6th 

AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. May 28 – 30, 

2008., Vilnius, Lithuania.  

MĀCĪBU GRĀMATU UN MĀCĪBU LĪDZEKĻU 

SAGATAVOŠANA 
 

 MĀCĪBU GRĀMATAS:  

 J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. – Rīga - RTU– 2007. – 104 lpp. 
 J.Smirnovs. Autoceļu satikses organizācija un drošība. 2.daļa. – Rīga -RTU – 2007. – 80 

lpp. 
 J.Smirnovs. Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības metodiskais 

materiāls. – Rīga – 2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 
 J.Smirnovs. Transporta plūsmas teorija. – Rīga – 2008. – 86 lpp. 
 J.Smirnovs. Transports un vide. Autoceļu labiekārtošana. Rīga - RTU – 2008. – 88 lpp. 

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 

ĀRVALSTU UN LATVIJAS 

AUGSTSKOLĀS VAI ZINĀTNISKI 
PĒTNIECĪBAS IESTĀDĒS 

  2007.gada februāris. Būvmateriālu raţošanas uzņēmums STO AG, 
Ehrenbachstr. 1, 79780 Stühlingen, Vācija.  

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRVALSTU   2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Lekcija 

http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang=en&nocache=1167749685
http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang=en&nocache=1167749685
http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc
http://www.csdd.lv/
http://www.euceet.utcb.ro/
http://www.igip.ee/proceedings/workgroup_10.html
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AUGSTSKOLĀS ”Transporta situācija Latvijā”.  

 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloģiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā”.  

DALĪBA STARPTAUTISKU KONFERENČU 

ORGANIZĀCIJAS KOMISIJU DARBĀ 
  

 European Conference on Mobility Management (ECOMM) – 2006 – organizācijas komisijas 

loceklis 

RTU 47. (2006.g. 12. – 14. oktobris) starptautiskās zinātniskās konferences organizācijas 

komisijas loceklis.  

The 26th international Baltic road conference 2006. – zinātniskās komitejas loceklis 

The 7th International Conference  „Environmental Engineering” May 22 – 23,2008, Vilnius, 

Starptautiskās zinātniskās komisijas loceklis  

RTU 48. (2007.g. 11. – 13. oktobris) starptautiskās zinātniskās konferences rīcības 

komitejas loceklis. 

ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) 

21.konferences Rīgā 30. -31.oktobrī organizētājs. 

DALĪBA ZINĀTNISKO IZDEVUMU 

REDAKCIJAS KOLĒĢIJĀ 
  

 Ţurnāla „The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” redkolēģijas loceklis. 

RTU zinātnisko rakstu „Būvzinātne. Construction Science” redkolēģijas loceklis. 

 DALĪBA STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS, 
AKADĒMISKĀS UN PROFESIONĀLĀS 

APVIENĪBĀS 
  

 Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) – RTU Būvniecības 
fakultātes pārstāvis (no 2005.gada)  

Association of European Civil Engineering Education and Training (EUCEET) RTU 
Būvniecības fakultātes pārstāvis (no 2006.gada) 

International Cooperation On Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT) biedrs (no 

1995.gada) Sekretariāta adrese: ICTCT Secretariat Danhausergasse 6/4 A-1040 Vienna, 

Austria http://www.ictct.org/  

Latvijas Būvinţenieru Savienības biedrs (kopš 2006.gada). 

 
24.03.2009        JURIS SMIRNOVS 

                          
  

http://www.ictct.org/
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 
Vārds :      Atis Zariņš  
 
Izglītība:  

Gads: 1995 -2006   
Iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte 
Specialitāte – Transports un satiksme 
Iegūtais grāds, diploms: Inženiezinātņu doktors būvniecībā 
 
 Gads: 1991.-1994.  
Iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte  
Specialitāte - Autoceļi 
Iegūtais grāds, diploms: Inženierzinātņu Maģistrs būvniecībā 
 
Gads: 1982.- 1989.   
Iestāde: Rīgas Politehniskais institūts  
Specialitāte - Autoceļi 
Iegūtais grāds, diploms: Inženieris - celtnieks 
 

Profesionālā un organizatoriskā darbība:  
 
 Gads: kopš 1998  
Iestāde: SIA “Inženierbūve” 
Amats: inženieris, projektu vadītājs 
 Gads: 1989.g.jūl. - 1991.g. nov.  
Iestāde: projektēšanas firma "Agroprojekts" 
Amats:  inženieris, ceļu projektēšanas nodaļā 
 Gads: 1991. - 1992.  
Iestāde: projektēšanas firma "Zemesprojekts" 
Amats: inženieris, zemes ierīkotājs 
 Gads: 1998-2004.  
Iestāde: AS “Agroprojekts,  AS “Ceļuprojekts”, BRD projekts”  
Amats: inženieris- konsultants 
 
Profesionālā darbība autoceļu projektēšanā (2000 – 2010):  
 

Līguma nosaukums, adrese Līguma izpildes 
gads 

Amats 

Jasmīnu ielas jaunbūve Stopiņu novada Dreiliņos 2007 Projekta vadītājs 

Rēzeknes pulka ielas dambis. Tilta iela Jūrmalā no Tvaikoņu ielas līdz dambim 2007. Būvprojekta daļas 
vadītājs 

Ogļūdeņraţu izpētes tehnoloģiskais laukums un pievedceļš Gudenieku pagastā 2007 Būvprojekta daļas 
vadītājs 

Salacas tilta Staicelē a/c P15 Ainaţi-Matīši, Mazās Juglas tilta a/c P8 Inciems-Sigulda-
Ķegums 47.70 km, Abavas vecupes tilta a/c V1452 Dţūkste-Irlava-Jaunsāti 16.00 km, 
Gaujas tilta a/c V235 Smiltene-Vecpiebalga 26.5 km būvprojekti 

2004 Būvprojekta daļas 
vadītājs 
(Ceļu daļa, tiltu pieejas) 

Tilta pār Avīkni a/c V1115 Vītiņi-Vadakste 4.70 km rekonstrukcijas projekts 2004 Būvprojekta daļas 
vadītājs 

A/c Rīgas HES – Jaunjelgava km 0.00 – 8.8 rekonstrukciojas projekts 2004 Projekta vadītājs 

Preču pagaidu uzglabāšanas vietas un plānotās muitas zonas noliktavas ar servisa 
zonu būvprojekts Ludzas raj. Grebņevā. 

2004 Projekta vadītājs 

Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei 2002. Projekta vadītājs 

LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” izstrāde 2002 Darba grupas dalībnieks 

LVS 190-4:2000 „Vairāklīmeņu ceļumezgli” izstrāde 2000 Darba grupas dalībnieks 

LVS 190-3:2008„Ceļu projektēšanas noteikumi Vienlīmeņa ceļumezgli” izstrāde 2008 Darba grupas vadītājs 
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Pedagoģiskā un organizatoriskā darbība:  
 
Gads: kopš 1994  
Iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte 
Amats: 1994-2007 – asistents, lektors, kopš 2007- docents, pētnieks  
kursi: „Autoceļu projektēšana, ievadkurss“ „Autoceļu projektēšana, pamatkurss“, “Autoceļu projektēšana, speckurss”, „Autoceļu 
automatizētā projektēšana”, „Pilsētu ielas un ceļi” 
 
Vadīti bakalaura darbi: 35 
Vadīti maģistra darbi: 6 
Kopš 2010. gada – Ceļu un tiltu katedras doktorantu asistents. 
Projekta vadītājs divos izpētes projektos : L-7566 (sākts 2009g.) un FLPP-09/7 (2009g.) 
 
Publikācijas:  
1. Zariņš A.Traffic safety and driver’s psychophysiology. //In: Proceedings of the Nordic-Baltic Transport Research Conference, vol. 2, 
Session 3, pp. 3-8., Rīga, 2000.  
2. LVS 190-7:2002 Ceļu projektēšanas noteikumi Vienlīmeņu autostāvvietas, A. Zariņš,  J Bidzāns, 2002, VSIA Latvijas Standarts. 
3. Zariņš A.   Ceļa trases projekta līnijas aprakstam lietoto funkciju analīze. //krājumā RTU zinātniskie raksti Arhitektūra un būvzinātne. 
191-194.lpp., – Rīga, RTU, 2001. 
4. A. Zariņš, Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem priekšmetā "Projekti K1 un K2", Rīga, RTU, BF,2006.  
6. Zariņš A.  Automobiļa vadības procesa struktūras analīze.  //krājumā RTU zinātniskie raksti Arhitektūra un būvzinātne., – Rīga, RTU, 
2006. 
7. Zariņš A. The dynamic approach to evaluation of visible road image. 109-114p  //In: The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, -Vilnius, VGTU, 2006. 
8. Zariņš A, Naudžuns. J. , Autoceļu projektēšanas pamatkurss, - Rīga , RTU, 2007. 
9.LVS 190-3:2002 Ceļu projektēšanas noteikumi Vienlīmeņu ceļumezgli, A. Zariņa red.,  2008, VSIA Latvijas Standarts. 
10. A. Zariņš,  Metodiskie norādījumi automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu projektēšanai. Rīga , LVC, 2008. 
 
Pieredze: 
Gads: 1996. mar- jul,  Iestāde: University of Padova, Italy, Institute of Transpotrtation  
Gads: 2007. Sep., Pasākums: WRA, Pasaules Ceļu Kongress, delegāts  
Gads: 2008. apr., Pasākums: EU, 2. Transport Research Arena, delegāts 
Gads: 2008. jun., Pasākums: EU, 7. Eiropas ITS kongress, delegāts 
Gads: 2009. nov., , Pasākums: 4. International Conference on Driver behavior and training, delegāts 
 
 
Citi:  

-Būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr. 20-2018. 
 
2010-04-28 
                                                                          /A. Zariņš/  

  

http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/k1k2.pdf
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati: Aleksandrs Korjakins 

dzimis: 29.01.1962, Krustpilī 
   ģimenes stāvoklis: precējies, bērnu skaits:  2 
 
Kontaktadrese:  Āzenes iela 16.20 - 220, LV – 1048, Rīga 
   Tel.: 67089248; e-pasts: aleks@latnet.lv 
 
Akadēmiskā  izglītība:  

1997.  Aizstāvēta disertācija inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Rīgas Tehniskajā universitātē. 
1985. Rīgas Politehniskais institūts (tagad Rīgas Tehniskā universitāte), Arhitektūras-Celtniecības fakultāte, 

diploms “Inženieris-celtnieks”. 
Stipendijas:  

2002.  3 mēneši DAAD programmas ietvaros Martin-Luther Universitātē Halle-Wittenberg Vācijā. 
1998. 3 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS un DAAD programmas ietvaros Martin-Luther Universitātē Halle-

Wittenberg Vācijā. 
1997. 1 mēnesis Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros Swansee Universitātē Lielbritanijā. 
1995.  3 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros Kasseles Universitātē Vācijā. 
1994.  6 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros Kasseles Universitātē Vācijā. 

 
Darba pieredze:  

2006. – šobrīd Profesors Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora 
grupā. 

2002. – 2006.  Asoc. prof. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā 
profesora grupā 

2001. – 2003.  Vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora 
grupā. 

1999. – 2002.  Docents Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju Automatizētas 
Projektēšanas profesora grupā 

1998. – 1999.  Pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju Automatizētas 
Projektēšanas profesora grupā 

1993. – 1998.  Pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Konstrukciju aprēķina profilinstitūtā 
1988. - 1993. Zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas Tehniskajā universitātē  
1985. – 1988. Inženieris Rīgas Politehniskajā institūtā. 

 
Pieredze projektu vadībā un izpildē: 
Projektu vadība: 

1. RTU projekts „Dolomīta ražošanas atkritumu pielietojums keramzītbetona izgatavošanā” (2008) 
2. „Ekoefektīvas krāsaino metālu metāllūžņu pārstrādes un ražošanas atkritumu reciklēšanas sistēmas ieviešana” (2008) 
3. RTU projekts „Alternatīvo dolomīta pildvielu izpēte un pielietojums betona ražošanā” (2007) 

Projektu izpilde: 
4. COST programmas akcijā Nr. TU0701 „Improving the Quality of Suburban Building Stocks” 19.03.2008 – 18.03.2012 
5. RTU projekts “Bezatkritumu tehnoloģiskā procesa vadlīniju izstrāde alumīnija metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem”, (2008) 
6. RTU projekts „Al un Al2O3 saturošu rūpniecisko atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā” (2007) 
7. RTU projekts „Jaunu, būvniecībā lietojamu un augstās temperatūrās noturīgu javu sauso maisījumu kompozīcijas izveide, 

izmantojot metāla pārstrādes blakusproduktus un atkritumus” (2006). 
8. European Commission, Competitive and Sustainable Growth Program, EC 5 IP, “OSNET (Ornamental Stones Network)” 

(2001/2004) 
 
Patenti:   

Patents Nr. 13932 „Kompozīcija un metode porainu keramisko produktu iegūšanai” īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte. 
Izgudrotājs: Diāna Bajāre, Aleksandrs Korjakins. Patenta publikācijas datums: 20.08.2009 

 
Svešvalodu prasme:  latviešu, krievu, angļu, vācu valodas 
 
Publikāciju skaits: 40 
 

https://pub.projekti.rtu.lv/projekts.php?lang=&projid=1407
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2010.gada 21.janvāris     Aleksandrs Korjakins 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

1. Vārds uzvārds:  Jevgenijs Barkanovs 

 

2. Personas kods:  080164-10116 

 

3. Dzimšanas vieta:         Rīga, Latvija 

 

4. Dzīves vieta:               Ieriķu iela 60-131, Rīga, LV-1084 

                                       Tāl.: 67567900 

 

5. Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte 

                                      Materiālu un konstrukciju institūts 

                                      Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 

                   Tāl.: 67089264, Fakss: 67089254, E-mail: barkanov@latnet.lv 

 

6. Izglītība:                       1981. g.      gatavības apliecība ar zeltu medaļu 

                                                       38. Rīgas vidusskola 

                                          1986. g.      inţeniera elektromehāniķa diploms ar izcilību 

                                                             Rīgas Politehniskais institūts (Rīgas Tehniskā universitāte) 

                        Aparātu būves un automatizācijas fakultāte 

                                           1993. g.     inţenierzinātņu doktora diploms 

 Rīgas Tehniskā universitāte 

 

7. LR zinātniskais grāds, diploms, specialitāte: Dr.sc.ing, diploms B-D No. 000722 

      deformējamo ķermeņu mehānika 

 

8. Praktiskā darbība: 

1986.-1993. g. Rīgas Tehniskās universitātes APRS centra un Materiālu pretestības katedras asistents 

1993.-2002. g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju automatizētas projektēšanas profesora 

grupas pētnieks 

2002.-2005. g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks 

2005.-2008. g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta asociētais profesors 

2008. g.- Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta profesors 

 

9. Pedagoģiskā darbība: 

Strādājis, kā pasniedzējs kopš 1988. g. Rīgas Politehniskajā institūtā (Rīgas Tehniskajā universitātē) Materiālu pretestības katedrā un 

Materiālu un konstrukciju institūtā. Pasniedzis sekojošos mācību priekšmetus: 

 Materiālu pretestība 

 Elastības teorija 

 Galīgo elementu metode 

 Konstrukciju aprēķina metodes statikā, dinamikā un noturībā 

 Būvkonstrukciju datoraprēķina programmas 

 Svārstību dzišana 

 Maģistra darbs 

 Doktoranta darbs 

 

Izstrādāti sekojošas studiju programmas (programma: Būvniecība, virziens: Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana): RBIB8, 

RBMB8 un RBDB8. 

 

Izstrādāta grāmata “Introduction to the finite element method” (RTU ĀSD 2002, ISBN 9984-32-318-8), kā mācību līdzeklis RTU 

Ārzemju studentu departamenta būvniecības un mehānikas specialitāšu studentiem. 

 

10. Zinātniskā darba virziens: 

Galīgo elementu metode, kompozītmateriāli, konstrukciju dinamika un stiprība, svārstību dzišana, optimizācija. 

 

11. Pieredze projektu īstenošanā (2004. g. - 2010. g.): 

 LZP zinātniskā projekta “Materiālu/konstrukciju īpašību optimizācija un identifikācija” (Nr. 6587.2, 2002. g. - 2004. g.) atbildīgais 

izpildītājs. 

 IZM-RTU pētniecības projekta “Vieglo kompozītmateriālu konstrukciju aktīvā kontrole” (Nr. 7100, 2006. g.) zinātniskais vadītājs. 
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 IZM-RTU pētniecības projekta “Moderno hiperelastīgu materiālu un konstruktīvo komponentu īpašību noteikšana un modelēšana” 

(Nr. 7194, 2007. g.) zinātniskais vadītājs. 

 Taivānas - Latvijas - Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda pētījuma projekta “Moderno kompozīto materiālu īpašību novērtēšana” 

(2005. g. - 2008. g.) zinātniskais vadītājs. 

 Tirgus orientēto pētījuma projekta “Perspektīvā tramvaja vagona virsbūves karkasa konstrukcijas projektēšana un ražošana, 

izmantojot modernas tehnoloģijas” (TOP03-13, 2003. g. – 2005. g.) zinātniskais vadītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Advanced low cost aircraft structures” ALCAS (Integrated Project, 2005. g. – 2009. g.) atbildīgais 

izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Integration of technologies in support of a passenger and environmentally friendly helicopter” 

FRIENDCOPTER (Integrated Project, 2004. g. - 2008. g.) atbildīgais izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Modular ship concepts” INTERSHIP (Integrated Project, 2003. g. – 2007. g.) atbildīgais izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Composites and adaptive structures: simulation, experimentation and modeling” CASSEM (Specific 

Targeted Research Project, 2004. g. - 2007. g.) atbildīgais izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Developing lightweight modules for transport systems featuring efficient production and lifecycle 

benefits at structural and functional integrity using risk based design” DE-LIGHT TRANSPORT (Specific Targeted Research 

Project, 2006. g. - 2009. g.) zinātniskais vadītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Co-ordination action on advanced sandwich structures in maritime transportation” SAND.CORe 

(Coordination Action, 2004. g. – 2005. g.) atbildīgais izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Multidisciplinary research and training on composite materials applications in transport modes” 

MOMENTUM (Marie Curie Research Training Network, 2005. g. – 2009. g.) zinātniskais vadītājs. 

 MATERA programmas projekta “Advanced dynamic modelling of adaptive multifunctional materials and structures” ADYMA 

(2009. g. – 2011. g.) zinātniskais vadītājs. 

 

12. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 123 zinātniskās publikācijas 

 

13. Valodu prasme:    latviešu, krievu, angļu, vācu 

 

14. Kvalifikācijas celšana: 

1994., 1995. un 1997. gadā Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros 3 mēnešus strādājis Kaseles universitātē, 1 mēnesi – 

Keiserslauternas universitātē, 3 mēnešus – Magdeburgas universitātē, 1 mēnesi – Halle universitātē Vācijā. 

1996. gadā NATO programmas ietvaros 2 mēnešus strādājis Atēnas Tehniskajā universitātē Grieķijā. 

1997. gadā Vācijas zinātnes akadēmiskās programmas (VW-stipendija) ietvaros 4 mēnešus strādājis Halles universitātē. 

1998. gadā Vācijas zinātnes akadēmiskās programmas (DFG-stipendija) ietvaros 3 mēnešus strādājis Dresdenes Tehniskajā 
universitātē, 2000. un 2003. gadā DAAD programmas (DAAD-stipendija) ietvaros 3 mēnešus strādājis Dresdenes Tehniskajā 
universitātē. 
 
2002. un 2008. gados lasījis lekcijas doktorandiem Dresdenes Tehniskajā universitātē SOCRATES (ERASMUS) programmas ietvaros. 
Piedalījis vairāk kā 40 starptautiskās konferencēs. 
 
15. Sabiedriskās aktivitātes: 

Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes sekretārs kopš 2000. g. 

Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes loceklis kopš 2009. g. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts kopš 2005. g. 

Latvijas Zinātnes padomes eksperts kopš 2008. g. 

 

Starptautiskās konferences „Konstrukciju skaitliskā tehnoloģija” (International Conference on Computational Stuctures Technology: 

http://www.civil-comp.com/conf/cst2008.htm) redkolēģijas loceklis kopš 2006. g. 

 

Starptautiskās konferences „Viedie materiāli un konstrukcijas: matemātiskā modelēšana un skaitļošana” (International Conference on 

Smart Materials and Adaptive Structures: Mathematical Modelling and Computation: http://smart.cassem.lu/) redkolēģijas loceklis kopš 

2008. g. 

 

Japan Prize kandidātu izvirzīšanas komisijas loceklis kopš 2004. g. 

 
16. Balvas: 

1981. g. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas zelta medaļa par teicamiem sekmēm mācībā. 

2010. gada 29. Aprīlis.   

http://www.civil-comp.com/conf/cst2008.htm
http://smart.cassem.lu/
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CURRICULUM  VITAE 
1.Personiskie dati: 
 Vārds, uzvārts: Ronalds Taraškevičs 
 Dzimis:  1942.gada 23.novembrī, Rīgā 
 Tautība:  polis 
 Ģimenes stāvoklis: precējies 
 Adrese:  Zeiferta ielā 20 dz. 68, Olainē, LV-2114 
 Tālrunis:  m. 67962572, d. 67608626 
2.Izglītība:   1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācija- 
    mašīnbūves inženieris-ekonomists; 
    1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts; 
    1988.g. docents; 
    1992.g. Dr.oec., docents 
    1999.g. Dr.oec., asociētais profesors 
    2009.g. Dr.oec., profesors 
3.Papildus iemaņas:  krievu un poļu valodās; 
    darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un 
    grāmatvedības datiem, darbā ar datoru 
4.Darba pieredze:  no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts, 
    vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību 
    daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorek- 
    tora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks; 
    no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, 
    vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora 
    vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors, 
    profesors 
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare, 
    ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās iz- 
    glītības ekonomikas un finansēšanas problēmas 
6.Galvenās apkopojošas Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēša- publikācijas:                                  
nas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tau- 
    tas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vis- 
    savienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.; 
    Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru  
    vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojar- 
    ska, 1989.g.; 
    Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sa- 
    dales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.; 
    LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,  
    1991.g.; 
    Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g. 
    Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika. 
    RTU, 1996.g.; 
    Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pa- 
    matojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.; 
    Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un ne- 
    pilna laika studentiem. RTU, 2000.g. 
    Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti.  RTU 

Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās 
zinātnes, 1.sēj.,Rīga, RTU, 2002.. 
Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un 
sociālās zinātnes, 6.sēj.,Rīga, RTU, 2004. 

7.Aizraušanās:   Menedžmenta sociālie aspekti, Vadības socioloģija, 
    Tirgzinība. 
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Curriculum vitae  
      Dzīves un darba gājums 
 
Personas dati: 
                                    Vārds, uzvārds           Gunārs Ozolzīle  
                                    Dzimšanas dati           1956.g. 30.septembris Talsu rajons 
                                    Tālrunis                       7089154 
                                    E-pasts                         gunars.ozolzile@rtu.lv  
 
Akadēmiskie grādi un amati: 
                                    2007         RTU Filozofijas un socioloģijas katedras asoc.   
                                                     profesors 
                                    2000         RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
                                                     asoc. profesors 
                                    1995         RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
                                    1992         Socioloģijas zinātņu doktors 
                                    1989         Filozofijas zinātņu kandidāts 
 
Izglītība:  1986-1989  Maskavas Valsts universitāte, aspirants 

1975-1980 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students 
 
Darba pieredze:        Kopš 2009   RTU Sociālo zinātņu katedras vadītājs 
                                    Kopš 2007   RTU Filozofijas un socioloģijas katedras vadītājs 
                                    Kopš 2007   RTU Filozofijas un socioloģijas katedras asoc.   
                                                         profesors 
                                    2000 – 2006 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras asoc.   
                                                         profesors 
                                    2000- 2006  RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras   
                                                         vadītājs 
                                    1995- 1999  RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
   1991- 1994  RTU Politoloģijas katedras vec. pasniedzējs 
   1989- 1991  RPI  Sociālpolitisko teoriju katedras asistents 
   1980- 1989  RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks   
 
Pedagoģiskais darbs, docējamie studiju kursi:  
                                      Kopš 1998 Demokrātija: teorija un prakse 

               Kopš 1992 Socioloģija 
    Kopš 1989  Politikas zinātne, Latvijas politiskā sistēma 

Zinātniskā darbība: 
Ozolzīle G. Politiskās kultūras izmaiņas Latvijā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI,  Liepāja: LiePA, 2009. 149.-155.lpp 

Ozolzīle G. Studentu politiskās orientācijas. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija), 14.sējums. Rīga, RTU, 2008. 132.-143.lpp. 

Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās Latvijā. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija), 13.sējums. Rīga, RTU, 2007. 122.-130.lpp. 

Ozolzīle G. Augstākā izglītība kā vērtība. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 8.sējums. Liepāja, LPA, 2006. 481.-487.lpp. 

Ozolzīle G. (ar līdzautoriem) Studentu attieksme pret militāro karjeru. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija), 8.sējums. Rīga, RTU, 2005.137.-
151.lpp. 
Ozolzīle G. Demokrātiskās vērtības un labklājības valsts. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 7.sējums. Liepāja, LPA, 2005. 216-

221.lpp. 

Ozolzīle G. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija), 6.sējums. Rīga, RTU, 2004. 22.-28.lpp. 

Ozolzīle G. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti, 11.sējums. Rīga, LPA, 2004. 23.-38.lpp. 

 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros ar referātu: 
Ozolzīle G. Studentu politiskās orientācijas. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12.oktobris. 
Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās Latvijā. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006.gada 12.-14.oktobris. 
Ozolzīle G. Studentu sekmju analīze. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 11.-15.oktobris. 
Ozolzīle G. Augstākā izglītība kā vērtība. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 8. starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība un kultūra. 
Liepāja, 2005.gsda 28.-29.aprīlis. 
Ozolzīle G. Studentu attieksme pret izglītību. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. Rēzekne, 2005.gada 25.-26.februāris. 
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Ozolzīle G. Dažas augstākās izglītības attīstības tendences Latvijā. RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2004.gada 14.-
16.oktobris. 
Ozolzīle G. Demokrātiskās vērtības un sociālā valsts. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 8. starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība 
un kultūra - ilgtspējīga attīstība. Liepāja, 2004.gsda 6.-7.maijs. 
 
Mācību literatūra: 
Ozolzīle G. Socioloģija. Rīga: BVK, 2009. 247 lpp.  
Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. 91 lpp. 
Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Rīga: LPA Izdevniecība, 2006. 85 lpp. 
Ozolzīle G. Labklājības valsts un industriālās attiecības// Industriālās attiecības. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2001, 133.-145.lpp. 
 
Dalība projektos: 
Eiropas Sociālā fonda projekts „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā” - eksperts socioloģijā. 
(2006.01.07. – 2007. 30.06.) 
Personāla vadība un organizatoriskais darbs: 
                       RTU Sociālo zinātņu  katedras  vadītājs 
                       RTU Zinātnisko rakstu 8.sērijas “Humanitārās        
                       un sociālās zinātnes” redakcijas kolēģijas vadītājs 
                       Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs LLU   
                       Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmā   
                      „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”(2003.   – 2007.) 

 
Valodu prasme:            latviešu, krievu, vācu 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

1.Uzvārds: Grabis 
2.Vārds: Jānis 
3.Dzimšanas gads: 1939.gada 17.maijs 
4.Tautība: Latvietis 
5.Izglītība: augstākā 

Mācību iestāde Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Laiks: no(mēnesis/gads) līdz 
(mēnesis/gads) 

09.1958- 06.1963 20.11.1969- 25.09.1975 26.10.1992 

Diploms(i) un/vai zinātnisais 
grāds(i) 

Inženieris celtnieks Tehnisko zinātņu 
kandidāts 

Inženierzinātņu doktors 
(Dr.sc.ing.) 

 
6.Valodu prasme: (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1-teicami un 5-vāji) 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 

Latviešu Dzimtā valoda 
Krievu 5 5 5 
Angļu 4 4 4 

 
7.Līdzdalība profesionālās organizācijās: Latvijas būvinženieru savienības biedrs. 
8.Citas prasmes: prasme strādāt ar datoru (Microsoft Office programmām) 
9.Ieņemamais amats: RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas institūta direktors, Civilo ēku būvniecības profesora grupas vadītājs; 
as.prof. 
10.Strādā RTU: 1961.g.-1963.g. un kopš 1975.gada 
11.Galvenās darbības sfēras: speciālistu apmācība, 
                                                   zinātniskie līgumdarbi, 
                                                   ēku tehniskā stāvokļa novērtēšana,  
                                                   konsultācijas par būvniecības problēmām. 
12.Profesionālās pieredzes saraksts: 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz (mēnesis/gads) 09.1975- pašlaik 
Vieta Latvija 
Uzņēmums Rīgas Tehniskā universitāte 
Amats Būvražošanas institūta direktors 
Apraksts Maģistra un bakalauru darbu vadīšana, grunts 

mehānika, pamati, arhitektūra 

 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz (mēnesis/gads) 11.1969 – 09.1975 
Vieta Latvija 
Uzņēmums Latvijas celtniecības zinātniskais eksperimentālās 

tehnoloģijas institūts 
Amats Laboratorijas vadītājs, Zinātniskais sekretārs 

Apraksts Jaunu materiālu un konstrukciju izstrādāšana, 
izmantojot vietējos materiālus 

 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz (mēnesis/gads) 11.1966 – 11.1969 
Vieta Latvija 
Uzņēmums Rīgas Tehniskā universitāte 
Amats Klātienes aspirants 

Apraksts Kandidāta disertācijas izstrāde par tematiku, kas 
saistīta ar nesagraujošo metožu izmantošanu 
būvmateriālu izpētē 

 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz (mēnesis/gads) 09.1963 – 11.1966  
Vieta Latvija 
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Uzņēmums ZA Polimēru mehānikas institūts 
Amats Vecākais inženieris 

Apraksts Materiālu pārbaužu metodikas izstrāde. Polimēru 
materiālu mehāniskās pārbaudes. 

 
13. Svarīgākās publikācijas (monogrāfijas): 

 J.Grabis. Dzīvojamās ēkas pārbūve. Monogrāfija. Izdevniecība “Avots”, 2003.g., 302 lpp. 

 J.Grabis. Amatnieka darba rīki. Monogrāfija. Izdevniecība “Avots”, 2002.g., 286 lpp. 

 J.Grabis. Dārza teritorijas labiekārtošana. Monogrāfija. Izdevniecība “Avots”, 2000.g., 165 lpp 

  J.Grabis. Mājas atjaunošana. Monogrāfija. Izdevniecība “Avots”,1999.g., 260 lpp. 

 J.Grabis. Amatnieka rokasgrāmata. 1.daļa. Izdevniecība “Avots”, 1999.g., 179 lpp. 

 .J.Grabis. Amatnieka rokasgrāmata. 2.daļa. Izdevniecība “Avots”, 2000.g., 160 lpp. 
14. Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 

 LLU Mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” govju novietnes “Līgotnes” pārseguma konstrukciju nestspējas noteikšana. 

2005.g. Līgumdarba vadītājs. 

 Viesnīcas Radissons SAS Daugava nesošo sienu plaisu rašanās iemeslu noteikšana. 2005.g.Līgumdarba vadītājs. 

 Rūpnīcas “Latvijas bērzs” ķieģeļu mūra torņa nesošo konstrukciju nestspējas noteikšana. 2003.g. Izpildītājs. 

 VAS “Latenergo” administratīvās ēkas Pulkveža Brieža ielā 12 konstrukciju novērtējums pirms kapitālā remonta. 2002.g. Izpildītājs. 

 Rekonstruētās ēkas Katrīnas ielā 12 defektu rašanās iemeslu izpēte. 2002.g. Izpildītājs. 

 Dzīvojamo māju Jūrmalā, Puķu ielā 7 kompleksa novērtējums. 2002.g. Izpildītājs. 

 Latvijas vēstniecības Prāgā pamatu pastiprināšanas projekta novērtējums. 2001.g. Izpildītājs. 

 Latvijas pasta jaunbūves Rīgas lidostā projekta ģeotehniskais novērtējums.2000.g. Izpildītājs. 

 Vairogu ielas kustības pārvada pievadceļu grunts noblīvējuma noteikšana. 1999.g. Līgumdarba vadītājs. 
15.Citas aktivitātes: 

 Programmas “Profesionālo bakalauru un maģistru apmācība specialitātē “Būvniecība”” materiālu sagatavošana, specialitātes 
standarta izstrāde un apstiprināšana, programmas licenzēšana un starptautiska akreditēšana. RTU, Būvniecības fakultāte., 2002. – 
2004.g. Programmas “Būvniecība” direktors. 

16. RTU būvniecības profila izlaiduma darbu vadīšana: 

 Akadēmisko maģistru vadīšana - 8 darbi. 

 Akadēmisko bakalaura darbu vadīšana – 36 darbi. 

 Profesionālo maģistru darbu vadīšana – 15 darbi. 

 Inženierpojektu vadīšana – 22 darbi. 
17. Lekcijas un semināri: 

  Kursu Ģeotehnika I un II lekciju un praktisko nodarbību vadīšana latviešu un angļu valodā. 

 Kursu Arhitektūras projektēšanas pamatkurss un Arhitektūras projektēšanas papildkurss lekciju, praktisko nodarbību un kursa 
darbu vadīšana. 

18. Praktiskā būvinženiera darbība: 

 No 2002.gada SIA “ASMĀRA” būvuzraugs, tehniskais konsultants. 

 No 1999.gada SIA “Casno” tehniskais konsultants par koka statņu ēku projektēšanu un būvniecību. 

 No 1995.gada sertificēts būvinženieris ar tiesībām veikt “Ēku un to konstrukciju tehnisko apsekošanu” (LBS Būvprakses sertifikāts 
Nr.20-205). Katru gadu vidēji tiek veiktas 15…20 ēku un to konstrukciju tehniskā stāvokļa ekspertīzes. 

 No 2005.gada sertificēts būvinženieris ar tiesībām veikt “Ēku būvuzraudzību” (LBS Būvprakses sertifikāts Nr.20-4814). 
 
2009. gada 18. Janvāris 
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Mrs Marija Iltina 

CURRICULUM VITAE 
 
DOB: April 29, 1953 
 
HOME ADDRESS: 

 
56 Zalves Street, Riga LV-1046, Latvia 
Cell phone No. 29239516 

WORKPLACE ADDRESS: Riga Technical University, Faculty of Computer Science and Information Technology, Chair of 
Engineering Mathematics, 1/4 Meža Street, Room 46,  Riga, LV-1007, Latvia, phone/fax No. 
67089528/ 67089694 

EDUCATION  
AND ACADEMIC DEGREES 

1993  
 
 
1988 
 
 
 
 
 
1983-1985 
 
1971-1976 
 
 

Doctor of Science in Engineering (Dr. Sc. Ing) (Riga 
technical University’s Promotion Council P-03, Diploma B-
D No. 000719).  
Master of Technology (Lithuanian Academy of Science, 
Institute of Power Industry Technical Problems, Specialized 
Council K011.04.01, Diploma TH No. 113973), theses 
“Determination of Thermal Physical Properties by Using 
Measurement Results in Cylindrical Field”  
Graduate Course, Riga Polytechnic Institute, Chair of 
Special Courses in Higher Mathematics 
Studies at Riga Polytechnic Institute, Faculty of Automatics 
and Computer Engineering, specialty „Application 
Mathematics” 

WORK EXPERIENCE:   
1990 – up to date Assistant professor at RTU Chair of Engineering Mathematics  

 
1985 - 1990 
1980 - 1983 
 
1976 - 1980 
2003- 2007 

Senior Lecturer at RTU Chair of Applied Mathematics 
Assistant at RPI Chair of Special Courses in Higher Mathematics 
Engineer at RPI Chair of Power Industry 
Lecturer at Riga International School of Economics and Business Administration 

SCIENTIFIC GRANTS AND PROJECTS:   
 1. ESF project “Development of General Natural Sciences Multimedia Educational 

Materials for Engineering Students of Technical Universities”, term 1.10.2005- 
30.09.2008, contract No. 2005/ 
0127/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007.  

2. ESF project „Improving RTU Engineering Curricula and Research Quality and 
Accessibility with Modern ICT Solutions”, contract No. VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./ 0061/0007. 

3. ESF project „Improvement of Methodological and Technical Provision of 
General Courses Curricula”, contract No. 2006/0243/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/ 
3.2.3.2./0029/0098 

SIGNIFICANT PUBLICATIONS:  
1. Iltins I., Iltina M. Calculating Dependence of Diffusion Coefficient on Concentration following Concentration 

Measurements in Initial Process Stage. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Series – Computer Science, 
series 5, volume 29 (48), Riga, RTU, 2006, p. 111- 115. 

2. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for Leak and Partial Blockage Detection in Pipelines. The 
Third International Conference of Applied Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12- 18, 2006, p. 126. 

3. Iltiņš, M. Iltiņa. Analytical Solution of Diffusion Equation with the Simplest Non-linearity. Riga Technical University’s 
47

th
 International Scientific Conference, 2006, p. 30. 

4. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Numerical Methods. Riga, RTU, 2002, p. 95, (new edition 2005) 
5. Iltina M., Iltins I. Generalized Taylor Series and its Application for Calculating Convolution. Scientific Proceedings of 

Riga Technical University. Series – Computer Science, series 5, volume 33 (49), Riga, RTU, 2007, p. 89- 93. 
 

TEACHING EXPERIENCE: 1. Mathematics (basic course). 
2. Mathematics additional sections. 
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3. Numerical methods. 
4. Theory of probability and mathematical statistics (Open University). 

 
MAJOR RESEARCH DIRECTIONS:  

 
Direct and inverse thermal conductivity problems 

 
PARTICIPATION IN SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL CONFERENCES (last 6 years): 
 

 
 

1. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for Leak and Partial Blockage Detection in Pipelines. The 
Third International Conference of Applied Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 18, 2006, p. 126. 

2. I. Iltiņš, M. Iltiņa. Analytical Solution of Diffusion Equation with the Simplest Non-linearity. Riga Technical University’s 
47

th
 International Scientific Conference, October 12- 14, 2006, p. 30. 

3. M. Iltina, I. Iltins, I. Volodko. Temperature Field Created by Lasting Variable External Influence. The Fourth 
International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2007, vol. 2, p.218. 

4. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Generalized Taylor Series and its Application for Calculating Thermal Conductivity Equation Solving. 
Riga Technical University’s 49

th
 International Scientific Conference, October 13- 15, 2006, p. 31. 

5. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Diffusion Process Nonlinearity According to Mass Measurements. The 13
th

 WSEAS 
International Conference on Applied Mathematics. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 15-
17, 2008. p. 105- 109. 

6. M. Iltina, I. Iltins. Determining Temperature Conduction Coefficient as per Temperature Measurements at Variable 
Boundary Conditions. The 14

th
 International Conference. Mathematical Modelling and Analysis. Daugavpils, Latvia, 

May 27-30, 2009. p. 33. 
7. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Heat Exchange Coefficient on the Boundary of a Solid Body Using Temperature 

Measurements inside the Body. The 8
th

 Latvian Mathematical Conference in Valmiera, April 9-10, 2010. p. 35. 
8. I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Blackboard Learning System Application for Teaching Mathematics. The 

35
th

 International IGIP Symposium in Cooperation with IEEE/ASEE/SEFI, 2006-09- 18, Tallinn, Estonia, p. 76. 
9. I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Additional Opportunities for Teaching Mathematics by Means of Online 

Mathematical Courses.  SEFI and IGIP Annual Conference 2007, Miskolc, Hungary, July 1-4, 2007. p. 23. 
10. I. Iltins, M. Iltina. Teaching Numerical Methods with “Mathematica” at Riga Technical University. The 5

th
 

WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education (EE’08), Heraklion, Greece, July 22-24, 2008. p. 
460. 

  
 
April 16, 2010                                                                              M.Iltiņa 
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6. Studiju kursu apraksti 
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Mācību priekšmetu saraksts 

Nr. Kods  Priekšmets  KP 

 A  Programmas obligātie priekšmeti  120  

1. DDM101 Matemātika 9  

2. IET103 Ekonomika 2  

3. HPS120  Saskarsmes pamati 2  

4. BTB150 Ievads būvniecībā 1  

5. HFA101  Sports 0  

6. BTB451 Varbūtības teorija inţenieraprēķinos 2  

7. MFB101  Fizika 6  

8. BBM101 Datormācība (pamatkurss) 3  

9. BTG131 Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 2  

10 BTG242 Datorgrafika (būvgrafika) 2  

11. EEM262  Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem) 2  

12. ĶPI103  Materiālzinību pamati 2  

13. BTB447 Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā 3  

14. BMT251 Būvmateriāli (pamatkurss) 3  

15. BRC110 Inţenierģeoloģijas pamatkurss 2  

16. BBM110 Būvmehānikas ievadkurss 3  

17. BBM210 Būvmehānika (vispārīgais kurss) 5  

18. BKA306 Galīgo elementu metode (ievadkurss) 2  

19. DIM203 Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā) 4  

20. BBK428 Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes 2  

21. BBM103 Datormācība (speckurss būvniekiem) 2  

22. IDA117 Darba aizsardzības pamati 1  

23. ICA301 Civilā aizsardzība 1  

24. BĢE296 Ģeodēzija 3  

25. BĢE298 Ģeodēzijas praktikums 2  

26. BBM407 Būvmehānika (speckurss) 3  

27. BTB413 Pilsētu ceļi, ielas un laukumi 2  

28. BTB452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 4  

29. BTB425 Tilti un inţenierbūves (pamatkurss) 4  

30. BBK308 Būvkonstrukcijas 6  

31. BTB306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 4  

32. BŪK403 Hidraulika,hidroloģija un hidrometrija 2  

33. BTB453 Transportbūvju pamati un pamatnes 2  

34. BTB352 Ceļu būvniecība (pamatkurss) 2  

35. BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss) 3  

36. BTB308 Pārvadājumi un transporta sistēmas 2  

37. BTB409 Transports un vide 2  

38. BTB415 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 4  

39. BTB450 Kustības organizācija un satiksmes drošība 2  

40. BTB454 Autoceļi (studiju projekts I) 2  

41. BTB457 Autoceļi (studiju projekts II) 2  

42. BTB458 Koka tilti (studiju projekts) 2  

43. BTB460 Tērauda tilti (studiju projekts) 2  

44. BTB459 Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 2  

45.   Autoceļu segas 2 

 B1  Specializējošie priekšmeti  9  

1. BTB351 Tilti un inţenierbūves (studiju  projekts) 3  

2. BTB462 Autoceļi (studiju projekts III) 3  

3. BTB294 Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā 4  

4. BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4  

5. BTB449 Transportbūvju estētika 2  

6. BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2  

7.  Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana 2 

 B2  Humanitārie, sociālie priekšmeti  2  

1. HSP377  Vispārējā socioloģija 2  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8652
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16086
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6517
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6514
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11674
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8403
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=11312
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16286
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16488
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16904
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8663
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16537
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16477
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15736
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16495
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16260
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16225
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16685
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16244
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16219
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
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2. HSP375 Vadības socioloģija 2  

3. HSP378  Politoloģija 2  

4. HFL330  Lietišķā etiķete 2  

5. HFL118  Sociālās attīstības modeļi 2  

 B6  Valodas  4  

1. VIV120 Vācu valoda 4 

2. VIA120 Angļu valoda 4 

3. VIL169 Latviešu valoda 2 

 C  Brīvās izvēles priekšmeti  6  

 D  Prakse  26  

 E  Gala / valsts pārbaudījums  13  

 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6559
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6559
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6498
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6498
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6491
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RTU Datorzinātnes  un informācijas  tehnoloģijas fakultāte 
Inženiermatemātikas katedra 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Mācību priekšmeta nosaukums: DDM 101  Matemātika 
                                                       
Mācību spēks: profesore, Dr. math. Inta Volodko. 
Priekšmeta statuss: RTU obligātais. 
Studiju veids: akadēmiskā programma. 
Studiju līmenis: bakalaura studijas. 
 
Mācību priekšmeta apjoms : 9 KP, 176 stundas, no tām lekcijas – 80 stundas, semināri – 96 stundas. 
Pārbaudes forma: eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.  
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes, loģiski un precīzi formulēt apgalvojumus. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Inta Volodko. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risinājumu paraugi. 1.daļa, Rīga, Zvaigzne ABC, 2007, 294. 

lpp., 2. daļa, Rīga, Zvaigzne ABC, 2009, 396 lpp. 
2. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem. RTU, 2004, 337 lpp., 

Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem. RTU, 2005, 244 lpp. 
3. Kārlis Šteiners, Biruta Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. 1. daļa, 

Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2.daļa, Zvaigzne ABC, 1998, 115 lpp. 
4. Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. 3. daļa, Zvaigzne ABC, 1998, 

192 lpp., 4. daļa, Zvaigzne ABC, 1999, 168 lpp., 6. daļa, 2001, 208 lpp. 
5. Kronbergs  E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988, 534 lpp., 527 lpp., 2. daļa, Rīga, 

Zvaigzne, 1988, 527 lpp. 
6. Biruta Siliņa, Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā. Zvaigzne ABC, 2006, 367 lpp. 
7. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Zvaigzne ABC, 1996, 328 lpp. 
8. Inta Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. RTU, 2001, 2003, 2005, 206 lpp. 
9. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. RTU, 2002, 2005, 288 lpp. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri. 
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā 
kontroldarbos, mājas darbos un eksāmenā. 
Galīgā atzīme tiek aprēķināta pēc formulas: 
0,6 E+ 0,3 K + 0,1 M,  kur 
E - atzīme eksāmenā; 
K - kontroldarbu vidējā atzīme; 
M - mājas darbu vidējā atzīme. 
 
 
Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā. 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Priekšmeta saturs tiek saskaņots ar bakalaura studiju programmas tehnisko priekšmetu 
prasībām, piemērojot jaunākos metodiskos paņēmienus. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto 
materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu mājās. 
 

Nodarbību plāns 
1. semestris 

 

N.p.k. Tēma Lekciju skaits Semināru skaits 

1. Lineārās algebras elementi 3 3 

2. Vektoru algebra 3 3 

3. Analītiskā ģeometrija 3 3 

4. Ievads matemātiskajā analīzē 3 3 
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5. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini 6 6 

6. Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini 4 5 

7. Kompleksie skaitļi 1 1 

8. Pārskata lekcija 1 - 

                                                  Kopā                                         24                        24 
 

2. semestris 
 

N.p.k. Tēma Lekciju skaits Semināru skaits 

1. Nenoteiktais un noteiktais integrālis, neīstie integrāļi 5 8 

2. Vairākkārtīgie integrāļi 3 4 

3. Parastie diferenciālvienādojumi 4 6 

4. Skaitļu un funkciju rindas 3 6 

5. Pārskata lekcija 1 - 

                                                  Kopā                                         16                        24 
 
 
 
Lekciju plāns 

                                                              1. semestris 
 
1. Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas determinanti, to īpašības. Jēdziens par augstākas kārtas 

determinantiem. 
2. Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu reizināšana. Inversā matrica.  
3. Lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem un trim nezināmiem un to atrisināšana ar Krāmera formulām un Gausa metodi. 
4. Skalāri un vektori. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass. Lineārā neatkarība, bāze. Vektora koordinātas 

Dekarta koordinātu sistēmā. 
5. Vektora moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi. Lineāras darbības ar vektoriem, kam dotas koordinātas. Kolinearitātes 

nosacījums. Vektoru skalārais reizinājums, tā lietojumi.  
6. Vektoriālais reizinājums, tā īpašības, lietojumi. Trīs vektoru jauktais reizinājums.  
7. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē, līnijas vienādojumi. Taisnes vienādojuma sastādīšana. Leņķis starp divām 

taisnēm. 
8. Otrās kārtas līniju kanoniskie vienādojumi (riņķa līnija, elipse, hiperbola, parabola). 
9. Virsmas un līniju vienādojumi trīsdimensiju telpā. Plaknes vienādojuma sastādīšana. Taisnes vienādojumi telpā.  
10.  Funkcija. Apslēpti un parametriski dota funkcija. Inversā funkcija. Funkciju klasifikācija. (Elementārās funkcijas, to grafiki – 

atkārtot patstāvīgi). Hiperboliskās funkcijas. Pāra, nepāra, periodiskas funkcijas. 
11.  Bezgalīgi mazi un bezgalīgi lieli lielumi (funkcijas), to īpašības. Vienpusīgas  robežas. Skaitļu virknes un funkcijas robeža. 

Nenoteiktības, to novēršana. 
12.  Pirmā un otrā ievērojamā robeža. Funkcijas pieaugums. Funkcijas nepārtrauktība punktā un intervālā. Pārtraukuma punkti, 

to veidi. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju īpašības. 
13.  Atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasināšanas  pamatlikumi. Saliktas un inversas 

funkcijas atvasināšana. Atvasināšanas pamatlikumi. Elementāro funkciju atvasināšanas formulas (dažas pierādīt). 
14.  Apslēpti un parametriski dotas funkcijas atvasināšana. Logaritmiskā atvasināšana. Funkcijas diferenciālis, tā lietojumi, 

īpašības.  
15. Augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi. Lagranža teorēma. Lopitāla teorēma (kārtula, likums). 
16. Funkcijas monotonitātes nosacījumi. Ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un pietiekamā pazīme. Funkcijas vislielākā un 

vismazākā vērtība slēgtā intervālā. 
17.  Funkcijas grafika ieliektība un izliektība, pārliekuma punkti, to noteikšana. Funkcijas grafika asimptotas. 
18.  Funkciju pētīšanas vispārīgā shēma. Piemēri. 
19.  Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu argumentu funkcijas ģeometriskā jēga, virsmas vienādojums, cilindriskas un 

koniskas virsmas vienādojumi. Parciālie pieaugumi un pilnais pieaugums. 
20. Parciālo atvasinājumu definīcija. Virsmas pieskarplakne un normāle, to vienādojumu sastādīšana. Apslēpti dotas vairāku 

argumentu funkcijas atvasināšana. 
21. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. Divu argumentu funkcijas ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un 

pietiekamā pazīme. 
22. Divu argumentu funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā apgabalā. Piemēri. 
23. Kompleksie skaitļi, to algebriskā un trigonometriskā forma. 
24. Pārskata lekcija. 
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2. semestris 

 
1. Primitīvā funkcija, nenoteiktais integrālis, tā īpašības. Substitūcijas metode. Parciālā integrēšana. 
2. Racionālas daļas, īstas  un neīstas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana. Īstas racionālas daļas izteikšana elementārdaļu 

summas veidā. 
3. Iracionālu izteiksmju integrēšana. Trigonometrisku izteiksmju integrēšana. Noteiktā integrāļa definīcija. 
4. Noteiktā integrāļa īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Substitūcijas metode un parciālā integrēšana noteiktajam integrālim. 

Noteiktā integrāļa lietojumi plaknes figūras laukuma aprēķināšanai Dekarta un polārajās koordinātās. 
5. Noteiktā integrāļa lietojumi tilpuma un līnijas loka garuma aprēķināšanai (bez pierādījuma). Noteiktā integrāļa lietojumi 

fizikā. Jēdziens par neīstajiem integrāļiem. 
6. Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana Dekarta un polārajās koordinātās.  

Divkāršā integrāļa lietojumi tilpuma un plaknes figūras  laukuma aprēķināšanai. 
7. Divkāršā integrāļa lietojumi masas un smaguma centra aprēķināšanai. 
8. Trīskāršā integrāļa jēdziens, aprēķināšana, lietojumi. 
9. Diferenciālvienādojuma jēdziens. Vispārīgais un partikulārais atrisinājums, sākuma nosacījumi. Pirmās kārtas 

diferenciālvienādojumi, Košī problēma pirmās kārtas diferenciālvienādojumam. Diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem 
mainīgiem, homogēnie pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. 

10.  Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – lineārie, Bernulli un eksaktie. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, kuriem var 
pazemināt kārtu.  

11.  Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu īpašības. Lineāri  homogēni  2. kārtas vienādojumi ar 
konstantiem koeficientiem , to vispārīgais atrisinājums. 

12.  Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisināšana (nenoteikto koeficientu metode, Lagranža metode). 
13.  Skaitļu rinda, rindas parciālsumma. Skaitļu rindas konverģences definīcija, konverģences nepieciešamā pazīme. Pozitīvu 

skaitļu rindu konverģences pietiekamās pazīmes (bez pierādījuma). 
14.  Maiņzīmju rinda. Leibnica pazīme (bez pierādījuma). Pakāpju rindas, tās konverģences intervāls. Funkciju izvirzīšana pakāpju 

rindā. Teilora rinda. Dažu elementāro funkciju izvirzījumi Maklorēna rindā. 
15.  Pakāpju rindu lietojumi funkciju vērtību un noteiktā integrāļa tuvinātai aprēķināšanai. Diferenciālvienādojuma partikulārā 

atrisinājuma atrašana, izmantojot pakāpju rindas. Kompleksā skaitļa eksponentforma. 
16.  Pārskata lekcija. 
   

Semināru plāns 
1. semestris 

 
1. Determinanti, to aprēķināšana, īpašības. 
2. Darbības ar matricām, inversā matrica. 
3. Lineāru vienādojumu sistēmas, to atrisināšana ar Krāmera formulām, matricu un Gausa metodi. 
4. Vektoru algebra. 
5. Vektoru algebra. 
6. Vektoru algebra. 
7. Analītiskā ģeometrija plaknē. 
8. Analītiskā ģeometrija plaknē. 
9. Analītiskā ģeometrija telpā. 
10.  Pamatjēdzieni par funkcijām. 
11.  Robežas. 
12.  Robežas. Funkcijas nepārtrauktība. 
13.  Atvasināšana (saliktas funkcijas). 
14.  Saliktas funkcijas atvasināšana. Parametriski un apslēpti dotas funkcijas atvasināšana. 
15.  Atvasinājuma ģeometriskā jēga. Lopitāla likums. 
16.  Funkcijas monotonitātes un ekstrēmu noteikšana. 
17.  Funkcijas grafika pārliekuma punktu noteikšana. Funkciju grafika asimptotes. 
18.  Funkciju pētīšana.  
19.  Parciālā atvasināšana. 
20. Parciālā atvasināšana. 
21. Augstākas kārtas parciālie atvasinājumi. 
22.  Pilnais diferenciālis. 
23.  Divu argumenta funkcijas ekstrēmu noteikšana. 
24.  Kompleksie skaitļi. 
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INDIVIDUĀLIE  MĀJAS  DARBI:  
 
1. Lineārā algebra; 
2. Vektoru algebra; 
3. Analītiskā ģeometrija; 
4. Robežas; 
5. Atvasinājumi; 
6. Viena argumenta funkciju pētīšana; 
7. Divu argumentu funkciju diferencēšana. 
 

 
KONTROLDARBI: 

1. Lineārā algebra; 
2. Vektoru algebra; 
3. Analītiskā ģeometrija; 
4. Robežas; 
5. Atvasinājumi; 
6. Viena argumenta funkciju pētīšana; 

 
Semināru plāns 

2. semestris 
 
1. Integrēšanas metodes. 
2. Integrēšanas metodes. 
3. Integrēšanas metodes. 
4. Integrēšanas metodes. 
5. Integrēšanas metodes. 
6. Noteiktā integrāļa aprēķināšana, lietojumi. 
7. Noteiktā integrāļa lietojumi. 
8. Neīstie integrāļi. 
9. Divkāršā integrāļa aprēķināšana. 
10. Divkāršā integrāļa lietojumi. 
11. Trīskāršā integrāļa aprēķināšana. 
12. Trīskāršā integrāļa lietojumi. 
13. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – ar atdalāmiem mainīgiem, homogēni. 
14. Lineārie, Bernulli vienādojumi. Eksaktie diferenciālvienādojumi. 
15. 2. kārtas lineāri diferenciālvienādojumi, kas reducējami uz pirmās kārtas vienādojumu. 
16. 2. kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, homogēni un nehomogēni. 
17. 2. kārtas lineāri nehomogēni diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem. 
18. Otrās kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, atrisināšana ar konstanšu variācijas metodi. 
19. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences intervāls. 
20.  Alternējošas rindas, to konverģence. 
21. Pakāpju rindu konverģences intervāls. 
22.  Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā. 
23.  Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos aprēķinos. 
24.  Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos aprēķinos. 
   
INDIVIDUĀLIE  MĀJAS  DARBI: 
 

1. Nenoteiktais integrālis; 
2. Noteiktais integrālis un tā pielietojumi ; 
3. Divkāršais integrālis; 
4. Diferenciālvienādojumi; 
5. Rindas, to lietojumi. 
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KONTROLDARBI:   
1. Integrēšanas ābece; 
2. Nenoteiktais integrālis; 
3. Noteiktais integrālis un tā pielietojumi ; 
4. Divkāršais integrālis; 
5. Diferenciālvienādojumi; 
6. Rindas, to lietojumi. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
1. Mācību priekšmeta nosaukums: Ekonomika 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET103 
     Statuss: 
      Inženierspecialitāšu bakalauru un profesionālās studijas 
3. Kredītpunkti: 2 KP   
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
      Priekšmets balstās uz zināšanām, kas ir apgūtas, iegūstot vidējo izglītību 
5. Kursa īstenošanas mērķis:  

Sniegt pamatzināšanas ekonomikā 
6. Kursa īstenošanas uzdevumi 

 Noskaidrot tirgus ekonomikas pamatjēdzienus.  

 Iemācīt analizēt ekonomiskās parādības.  

 Veikt minimāli nepieciešamos aprēķinus uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanai. 
7. Saturs 

7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti 
1. Ekonomikas priekšmets 
Izprast ekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu un izvēles būtību un izrietošās sekas. 
 
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija 
Izprast pieprasījuma un piedāvājuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. 
Izprast elastības jēdziena būtību. 
 
3. Uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana dažādos tirgus tipos 
Prast atšķirt dažādus tirgus tipus: pilnīga konkurence, monopolkonkurence, oligopols, pilnīgs monopols. Izprast atšķirības 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā katrā no minētiem tirgus tipiem.  
 
4. Ražošana un izmaksas 
Izprast ražošanas procesa ekonomisko būtību. Ražošanas faktori. Ražošanas izmaksas. Izprast pašizmaksas aprēķināšanas 
metodes.   
 
5. Uzņēmuma līdzekļi 
Izprast atšķirību starp pamatlīdzekļiem un apgrozāmajiem līdzekļiem. Pamatlīdzekļu nolietošanās (fiziskā un morālā). 
Pamatlīdzekļu amortizācija. Amortizācijas normas. 
 
6. Saimnieciskās darbības un finanšu stāvokļa analīzes elementi 
Peļņa. Rentabilitāte. Maksātspēja. Maksātnespēja. Likviditāte. 
 
7. Makroekonomikas pamatrādītāji. 
Nacionālais kopprodukts (NKP). Iekšzemes kopprodukts (IKP). Gala produkts. Starpprodukts. Pievienotā vērtība. Cenu indeksi. 
Ekonomikas izaugsme. 
 
8. Nauda, inflāciju kredīts 
Nauda, naudas funkcijas, inflācija, inflācijas veidošanās shēma, inflācijas spirāle, pretinflācijas pasākumi. Kredīts. Kredīta formas. 
Līzings. 
 
9. Valsts fiskālā politika. 
Valsts budžetu sistēma. Nodokļu sistēma. 
 
7.2. Priekšmeta saturs 

Nr. p.k. Temats 
Lekcijas 

(st.) 
Praktiskas nodarbības 

1. Ekonomikas priekšmets 2 2 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati 2 2 

O Tirgus struktūra 2 2 
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4. Ražošana un izmaksas 2 2 

5. Uzņēmuma līdzekli 2 2 

6. Saimnieciskās darbības un finanšu stāvokļa analīzes elementi 2 2 

7. Makroekonomikas pamatrādītāji 1 1 

8. Nauda, bankas, kredīts, monetārā politika 1 2 

9. Valsts fiskālā politika 2 1 

 KOPĀ 16 16 

 
7.3. Kursa kalendārs un organizācija 

7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā) 
 

 1. gads 2. gads  

 1 sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Teorija  1   

Praktiskās nodarbības  1   

Kopā  2   

 
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra 

 
Lekcijas, situācijas analīze, diskusija. 
Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un pastāvīgo darbu vadīšanā. Students patstāvīgi izmantojot mācībspēka 
konsultācija apgūst teorētisko materiālu, regulējošos likumus un normatīvos aktus. Students pastāvīgi analizē, izvērtē situācijas, 
pamato, pieņem lēmumus un piedalās diskusijās. 
 
7.4. Mācīšana un mācīšanās 
Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju analīze. 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Eksāmens vai ieskaite. 
Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
10. Nešpors V. Ievads ekonomikā. -R.: Mulineo, 2006. -193 lpp. 
11. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2008. -150 lpp. 
12. Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. -R.: RTU, 2004. -171 lpp.  
13. Šenfelde M. Makroekonomika. – R.: RTU, 2009. – 241 lpp. 
14. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika.  -R: Zinātne, 2000. -515 lpp. 
15. Hofs K.H. Biznesa ekonomika. - R: Jāņa Rozes apgāds, 2002. -559 lpp. 
16. Uzņēmējdarbības ekonomika. -R.: Kamene, 1999. -165 lpp. 
17. Uzņēmējdarbības organizēšanas un plānošana. -R: Kamene, 1995. -264 lpp. 
 

10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība. 
Valsts valodas prasme, vēlams angļu valodas zināšanas. 
Doktora grāds. 

 
11. Realizācijas nodrošinājums 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

 Tāfele; 

 Dators; 

 Mācību literatūra; 

 Pavairošanas tehnika; 

 Mācību materiāli. 
11.2. Norises vieta 

1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 stundas nedēļā. 
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12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Kods:  HPS120  
 
Priekšmeta nosaukums:   Saskarsmes pamati.Basics of Communication  
 
Statuss:   Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles  
 
Līmenis: Pamatstudiju 
 
Tips:  Akadēmiskais 
 
Struktūrvienība:  Sociālo zinātņu katedra  
 
Apgūstams semestros: Rudens, Pavasara  
 
Atbildīgais mācībspēks:  Gudzuka Sandra  
 
Mācībspēki:  Stašāne Sandra , Girsova Laila , Gobiņa Vineta  
 
Kredītpunkti:  2.0  
 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana : Izpratne par saskarsmes procesa struktūru; verbālajiem un neverbālajiem aspektiem; 
saskarsmes kompetenci. - Gadījumu analīze. 
Izpratne par saskarsmes kompetencēm un saskarsmes prasmju pilnveide. - Pašnovērtējums pēc noformulētajiem kritērijiem.Izpratne 
par konflikta situācijām ;grūtajiem saskarsmes partneriem un prasme izvēlēties adekvātu rīcības modeli. - Lomu spēles un situāciju 
simulācija. pašnovērtējums un ekspertu vērtējumi.Prasmes sadarboties grupā, izpratne par grupas un komandas darbību. - Grupas 
uzdevuma prezentācijas analīze un pašnovērtējumi. Prasmes izveidot personiskā saskarsmes stila raksturojumu. - Savstarpējais 
vērtējums (ekspertu un pašvērtējums) 
 
Anotācija: Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie,ētiskie un kultūras aspekti. Izskaidrota saskarsmes procesa būtība, funkcijas un 
veidi. Tiek aplūkoti saskarsmi ietekmējošie faktori. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme. Saskarsme un cilvēku savstarpējās 
attiecības grupā. Skaidroti komandas sadarbības principi, saskarsmes īpatnības augstskolā. Cilvēku attiecību ētiska regulēšana. 
Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi. Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti. Uzvedības etiķete un normas. 
Personas ārējā tēla veidošana.. 
 
Literatūra: Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. R., 1995 
Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. R., 2000. 
L.Dubkēvičs,I.Ķestere. Saskarsme.Lietišķā etiķete. R.,Jumava, 2003. 
 
Tehniskie līdzekļi : Audio un video tehnika. 

 
  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2505
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2027
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2445
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2203
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RTU studiju priekšmets "Ievads būvniecībā" 

20103 Ceļu un tiltu  katedra 

 

Kods BTB150 

Nosaukums    Ievads būvniecībā 

Introduction in civil engineering and building  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā 

Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Naudţuns  Juris,- Dr.sc.ing, profesors 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ieskats būvniecības nozares vēsturē  2 

 2. Nozares normatīvie un juridiskie dokumenti  4 

 3. Nozares nozīme tautsaimniecībā  2 

 4. Nozares struktūra  4 

 5. Būvniecības fakultātes darbības virzieni, 

pētniecības un zinātnes virzieni, studiju 

iespējas un organizācija 

 4 

   Kopā: 16 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Pārzina nozares struktūru, attīstības vēsturi un 

orientējas aktuālajos attīstības virzienos 

Ieskaite 

 Orientējas būvnormatīvos, standartos un 

pārzina nozares likumdošanu 

 Ieskaite 

 Orientējas nozares attīstības virzienos, 

aktuālajās pētniecības un zinātnes problēmās  

 Ieskaite 

 Orientējas fakultātes piedāvātajās studiju un 

pētniecības iespējās  

 Ieskaite 

 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

 

Studiju priekšmeta īstenošana 

svešvalodās 

Nē 

Anotācija Studiju priekšmets sniedz ieskatu būvniecības nozarē, tās normatīvajos dokumentos un studiju 

procesa organizācijā būvniecības studiju profilā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 

kompetencēs un prasmēs 

 Izpratīs būvniecības nozares struktūru, tās darbības un attīstīvbas virzienus un principus. 

Orientēsies nozares pētnieciskajos un zinātnes procesos. Sapratīs Būvniecības fakultātes 

organizatorisko struktūru, studiju un pētniecības iespējas.  

Literatūra 1. Būvniecības likums. 
2. MK 1997.g. 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
3. MK 1997.g. 6. maija noteikumi Nr. 167 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 
4. MK 1997.g. 6. maija noteikumi Nr. 168 “Būvuzraudzības noteikumi” 

5. www.rtu.lv.  

http://www.rtu.lv/
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6.      www.building.lv  

 
  

http://www.building.lv/
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Kods: HFA101  
 
Nosaukums: Sporta Sport Activity  
 
Statuss: Obligātais/Obligātais izvēles  
 
Līmenis: Pamatstudiju  
 
Tips:  Akadēmiskais  
 
Struktūrvienība:  Sporta katedra  
 
Atbildīgais mācībspēks:  Bonders Viktors  
 
Mācībspēki:  Tarnopoļska Raisa ,Muižnieks Jānis , Alksnis Jānis ,Bričonoks Pāvels ,Pīlups Andris, Žuks Maksims , Kazakevičs Anatolijs , 
Pāns Egils, Raubiško Ivonna, Vīnbergs Aivars, Bogdanova Olga , Eglīte Dace , Videņina Irina , Bagojans Alberts , Krieva Brigita,  
Vanajevs Genadijs , Škogals Dainis , Lisikova Ludmila , Podkalns Dainis , Timohina Alise  
Aļohins Viktors , Poļakova Gaļina , Poļakova Svetlana , Arakčejevs Vadims,  
Vīlistere Sanita , Šišlova Eleonora  
 
Kredītpunkti:  0.0  
 
Anotācija:  Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles. Vispārēja fiziskā sagatavotība.. 
 
Priekšzināšanas:  nav prasību. 
 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2114
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2207
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2039
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2356
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2107
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2293
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2159
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2159
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2266
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2266
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=1950
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2129
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2104
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2167
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2460
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2473
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=1927
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2197
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2428
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2493
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2218
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2729
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2564
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=1943
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/pa?pasnId=2794
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RTU studiju priekšmets "Varbūtības teorija inženieraprēķinos" 

20103 Ceļu un tiltu  katedra 

Kods BTB451 

Nosaukums    Varbūtību teorija inţenieraprēķinos 

Probabilistic methods in structural analysis 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Verners Straupe, asistents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Varbūtību teorijas pamatelementi. Elements of probability. 4 

2. Nosacījuma varbūtība. Conditional probability. 2 

3. Gadījuma lielumi. Random variables. 2 

4. Variācijas rādītāji. Measures of variation. 2 

5. Teorētiskais varbūtību sadalījumi. The cumulative probability distribution and density function. 6 

6. Statiskās hipotēzes. Hypothesis testing. 2 

7. Sakarību ciešuma pētīšana. Relationship between the variables. 2 

8. Drošuma koncepcija un sistēmu 

drošums. 

Concept of system reliability. 4 

9. Sistēmu atteices modeļi. Failure representation of systems. 2 

10. Inţenierbūvju drošums. Reliability of structural system. 4 

11. Drošuma aprēķina metodes. Structural reliability methods. 2 

   Kopā: 32 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus, kas nosaka prasības tiltu 

konstrukciju drošumam. 

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj analizēt riskus.     Mājas darbs, eksāmens 

Spēj pielietot varbūtību modeļus.    Mājas darbs, eksāmens 

Spēj novērtēt konstrukciju drošumu. Mājas darbs, eksāmens 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural reliability 

requirements.  

Exercises, Examination. 

Should be able to analyse risks and hazards. Exercises, Examination. 

Should be able to use probabilistic models. Exercises, Examination. 

Should be able to evaluate the reliability of 

structure.    

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Tiek apgūti statistikas un varbūtību teorijas pamatelementi, kā arī nenoteiktību modelēšana 

kontekstā ar tehnisku lēmumu pieņemšanu. Tiek apskatīta varbūtību modeļu veidošana, to 

testēšana un pārbaude. Tiek apgūtas varbūtību metodes, kas nepieciešamas risku analīzei 

un konstrukcijas drošuma novērtēšanai.      

Introduction on basic statistics, probability theory and uncertainty modelling in the context 

of engineering decision making. Emphasis is given to the aspects of probabilistic model 

building, hypothesis testing and model verification. Basic tools are introduced for assessing 
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probabilities as needed in risk analysis. Finally the concepts of structural reliability theory 

are provided. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Sniegt studentiem pamatzināšanas un pieredzi statistikas un varbūtību teorijas pielietošanā 

konstrukciju risku analīzei un tās drošuma novērtēšanā.      

Provide the students with the basic tools of statistics and probability with the scope of 

engineering risk assessment, structural reliability and decision making. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

1. Mājas darbs: Eksperimentu rezultātu apkopošana un statistiska apstrāde.  

2.Mājas darbs: Gadījuma lielumu izlases aproksimācija ar teorētiskiem varbūtību 

sadalījumiem. Regresijas analīze.  

3.Mājas darbs: Inţenierbūvju drošuma indeksa aprēķins. 

1. Exercise: Summarization of experimental results and statistical processing. 

2. Exercise: Random sample size approximation to the theoretical probability distributions. 

Regression Analysis. 

3. Exercise:  Reliability index calculation. 

Literatūra 1. Lekciju konspekts. 

2. O.Krastiņš Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. // R.Zvaigzne.1978.g.  

3. Jorg Schneider Introduction to Safety and Reliability of Structures. // Structural 

Engineering documents, IABSE, 1997.   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzina galvenās būvkonstrukciju aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in  analysis of structural elements.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas. 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Kods:    MFA101 
Nosaukums:  Fizika Physics 
Statuss:  Obligātais/Obligātais izvēles 
Līmenis:  Pamatstudiju 
Tips:  Akadēmiskais 
Tematiskā joma:  Fizika 
Struktūrvienība:  Starojuma inženierfizikas profesora grupa 
Apgūstams semestros:  Rudens, Pavasara 
Atbildīgais mācībspēks:  Ozols Andris 
Mācībspēki:  Blūms Juris 

Klincāre Ilze 
Jansone Maija 
Vītiņš Visvaldis 
Mičko Aleksandrs 
Blūma Anželika 
Grickus Armands 
Lukse Silvija 
Miglāns Vladimirs 

Kredītpunkti:  6.0 
Tematu izklāsts:  Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā. (2 st.) 

Materiāla punkta dinamika. (2 st.) 
Cieta ķermeņa dinamika. (2 st.) 
Mehāniskās svārstības. (2 st.) 
Mehāniskie viļņi. (2 st.) 
Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. (3 st.) 
Pārneses procesi. (1 st.) 
Termodinamikas pamati. (2 st.) 
Elektriskais lauks vakuumā. (2 st.) 
Elektriskais lauks dielektriķos. Vadītāji elektriskajā laukā. (2 st.) 
Līdzstrāva. Magnētiskais lauks vakuumā. (2 st.) 
Strāvu magnētiskais lauks. (2 st.) 
Magnētiskais lauks vielā. (2 st.) 
Magnētiķi. (1 st.) 
Elektromagnētiskā indukcija. (2 st.) 
Maksvela vienādojumi. (2 st.) 
Elektromagnētiskās svārstības. (3 st.) 
Elektromagnētiskie viļņi. (1 st.) 
Gaismas dispersija. (1 st.) 
Gaismas interference. (3 st.) 
Gaismas difrakcija. (3 st.) 
Gaismas polarizācija. (2 st.) 
Siltuma starojums. (2 st.) 
Ārējais fotoelektriskais efekts. (2 st.) 
Kvantu mehānikas elementi. (3 st.) 
Atoma uzbūves modeļi. (1 st.) 
Gaismas emisija un absorbcija atomā. (2 st.) 
Enerģētisko zonu veidošanās kristālos. (2 st.) 
Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja. (2 st.) 
Atoma kodola uzbūve un sastāvs.Radioaktivitāte un tās veidi. (2 st.) 
Kodolreakcijas un nezūdamības likumi.Elementārdaļiņas. (2 st.) 
Kontroldarbs (teorija). (2 st.) 
Ievadnodarbība laboratorijas darbiem. (2 st.) 
Mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. (2 st.) 
Laboratorijas darbi. (16 st.) 
Laboratorijas darbu atskaišu pieņemšana. (8 st.) 
Kontroldarbs (praktiskie uzdevumi). (4 st.) 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana: Spēj orientēties klasiskās fizikas tēmās un jautājumos, kā arī jaunākajos fizikas 
sasniegumos.   
 
Pārbaudes veidi: kontroldarbi, mājas darbi, rakstiskais eksāmens. Kritēriji: spēj brīvi orientēties dažāda veida fizikas 
likumsakarībās.Spēj patstāvīgi risināt klasiskās fizikas standarta problēm-uzdevumus, pielietojot augstākās matemātikas zināšanas. 
Pārbaudes veidi:kontroldarbi, mājas darbi, rakstiskais eksāmens.  
Kritēriji: Spēj veikt konkrētus skaitliskus aprēķinus. Spēj patstāvīgi veikt fizikas eksperimentus, veikt rezultātu apstrādi.  
Pārbaudes veidi: laboratorijas darbu ieskaite. Kritēriji: Spēj kvantitatīvi apstrādāt un analizēt eksperimentālos rezultātus.Spēj saskatīt 
fizikas likumu pielietojumus dažādos inženiertehniskos risinājumos un to izpildi dabā un sadzīvē.  
Pārbaudes veidi: kontroldarbi, mājas darbi, rakstiskais eksāmens.  
Kritēriji: Spēj izskaidrot ar fiziku saistītas dabas parādības un inženiertehnisko ierīču darbības fizikālos principus 
 
Anotācija: Fizika ir cieši saistīta ar dabaszinātnēm, rezultātā veidojas jaunie starpdisciplinārie zinātnes virzieni – biofizika, 
materiālzinātne, fizikāla ķīmija. Fizika ir arī inženierzinātņu pamats. Tieši no fizikas attīstības ir atkarīgs ražošanas tehniskais līmenis. 
Tas viss norāda uz to, ka fizikas kursam tehniskajā universitātē ir īpaša nozīme. Fizikas kurss ir inženiera teorētiskās sagatavotības 
fundamentāla bāze, bez kuras inženiera tālāka veiksmīga darbība nav iespējama. Studiju kurss sniedz uz augstskolas matemātikas 
balstītas teorētiskās pamatzināšanas mehānikā, molekulārā fizikā un termodinamikā, elektromagnētismā, viļņu un kvantu optikā, 
kvantu mehānikā, cietvielu fizikā, atomfizikā, atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikā. Kursa ietvaros tiek apgūtas praktisko uzdevumu 
risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba iemaņas un eksperimentu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.. 
Kurss sastāv no lekcijām ar praktisko uzdevumu piemēriem un laboratorijas darbiem.. 
 
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi:  Patstāvīgas mācību literatūras studijas un praktiska uzdevumu risināšana. 
Teorētiskā pamatojuma sagatavošana katram laboratorijas darbam, laboratorijas darba matemātiskā apstrāde un laboratorijas darbu 
atskaites sagatavošana. 
 
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs: Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā augstskolas līmenī, 
pielietojot augstākās matemātikas elementus. Attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu. Orientēties klasiskajā 
fizikā un jaunākajos sasniegumos fizikā un to pielietošanā dažādu tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības 
tehnoloģijās. Prast parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, kā arī prast risināt salīdzinoši vienādus fizikas 
problēmuzdevumus. Prast veikt fizikas eksperimentus, matemātiski apstrādāt eksperimentu rezultātus, veikt rezultātu analīzi un izdarīt 
secinājumus. 
 
Literatūra: 1. Fizika. Red. A.Valters. Rīga: Zvaigzne, 1992. 643 lpp. 

2. Apinis, A. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1972. 706 lpp. 
3. Grabovskis, R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 645 lpp. 
4. Hugh D. Young, Roger A. Freedman. University Physics. USA, QC21.2Y67, 2000, 1513 p. 
5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamental of physics. 8th ed., USA, QC21.3H35, 2008, 1334 p. 
6. Volkenšteine, V. Uzdevumu krājums fizikā. Rīga: Zvaigzne, 1968. 353 lpp. 
7. Fizikas uzdevumu risināšana. Red. A.Valters. Rīga: Zvaigzne, 1982. 175 lpp. 
8. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati: metodiski norādījumi laboratorijas darbu 
veikšanai. Sast. A.Valters, N. Zagorska. Rīga: RTU, 1991. 25 lpp. 
9. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. M. Jansone, A. Kalnača, J. Blūms u.c. Rīga: RTU, 2000, 247 lpp. 
10. Fizikas praktikums tehniskās universitātes studentiem. I. Klincāre, M. Jansone, A. Ķiploka u.c. Rīga: RTU, 
2001,189 lpp. 
11. Fizikas praktikums tehniskās universitātes studentiem. M. Jansone, I. Klincāre, A. Ķiploka u.c. Rīga: RTU, 2003. 
172 lpp. 
12.Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Red. A. Ozols. Rīga: RTU, 2006. 273 lpp. 

 
Tehniskie līdzekļi: Dators, projektors, ekrāns, kodoskops, tāfele, fizikas eksperimentu demonstrāciju iekārtas. Fizikas mācību 
laboratorijas iekārtas laboratorijas darbu veikšanai. 
 
Priekšzināšanas: Fizikā, ķīmijā un matemātikā vidusskolas kursa apjomā; augstākās matemātikas elementi. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību priekšmeta nosaukums:     BBM101 Datormācība (pamatkurss)  

                                  Computer Sciences (fundamental course) 
 

Mācību priekšmeta pasniedzējs:     Felikss Bulavs,  Dr.hab.sc.ing., prof. 
 
    Studiju programma   Būvniecība 
    Studiju profils  Būvniecība 
    Studiju veids             profesionālā 
    Studiju līmenis          bakalaurs 

   Studiju virziens         būvniecība. 
 

Mācību priekšmeta apjoms – 3 KP. 
 
Mācību priekšmeta mērķis 
 
Apgūt iemaņas programmēšanā Turbo Pascal valodā. Veikt patstāvīgu programmu sastādīšanu, kompilēšanu un pielietošanu 
uzdevumu risināšanai. Pielietot Pascal valodas bibliotēkas standartprogrammu paketes. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
 
Galvenie uzdevumi ir: 

  apgūt iemaņas programmu sastādīšanā, to noskaņošanā un izmantošanā praktisku uzdevumu risināšanai; 

  apgūt racionālas nestandarta aprēķinu darba metodes daudznosacījumu un ciklveida  uzdevumu risināšanā; 

 izkopt uzdevumu algoritmizācijas iemaņas; 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. G. Spalis. Turbo Pascal for Windows. Rīga, Datorzinību centrs. 1998,126 lpp. 
2. A.Jepaņešņikovs,V. Jepaņešņikovs. Programmēšana Turbo Pascal 7.0 vidē. Maskava, 1998, 367 lpp. ( krievu val.) 
3. A. Ratnieks. Datormācība. Lekciju konspekts. Rīga, 1997, 82 lpp.   
4. F. Bulavs, I. Kiščenko, I. Radiņš. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes būvniecības specialitātes studentiem. Rīga,  RTU, 2008, 

117 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 
 
Lekcijas, laboratorijas darbi pie datora, individuāli studentu darbi un to aizstāvēšana. 
 
Priekšmeta apguves vērtējums  
Eksāmens vai ieskaite par veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 
 
Prasības priekšmeta apguvē 
 
Laboratorijas darbu apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu 
veikšana un aizstāvēšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam laboratorijas (praktiskajam) darbam 
 
Zināšanas par laboratorijas darba veikšanas metodiku un praktiskās aprēķinu programmas pielietošanas principiem un paņēmieniem. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
Darbu ieskaites pārrunas. 
 
Mācību priekšmeta saturs 
 
Informātika un datori. Informācijas pamatjēdzieni. Informācijas mērvienības: baits - bits. Informācijas pārraide ar nepārtrauktiem un 
diskrētiem signāliem. Burtu attēla elementu pieraksts ciparu veidā. Skaitīšanas sistēmas ar atškīrīgām bāzēm. Veselie skaitļi, reālie 
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skaitļi eksponentformā un fiksēta punkta formā. Informācijas attēļojums datora reģistros un atmiņā. Īss pārskats paŗ galvenajām 
algoritma valodām un to salīdzinājums. 
 
Dati un to iedalījums. Elektroniskā skaitļotāja uzbūve. Datora galvenās sastāvdaļas, to funkcijas. 
Centrālais procesors, atmiņas iekārtas, ieveda - izveda kanāli un iekārtas. Datoru darbības pamatprincipi. Operētājsistēma, tās loma un 
uzdevumi. Faili un direktoriji, to veidi un struktūra. Nozīmīgākās OS programmas. 
 
Uzdevumu  sagatavošana un risināšana ar  datoru. Uzdevumu algoritmizēšana. Algoritmu shēma. Algoritmu struktūras ( lineāra, 
sazarota, cikliska, iteratīva ). Programmas elementi: konstantes, mainīgie lielumi, operātori. Tipveida programmas struktūra. Apraksta 
daļas saturs. 
 
Skaitliskās, loģiskās un rakstzīmju konstantes, to pieraksts programmā. Mainīgo lielumu apzīmējums un to apraksts. Aritmētiskās, 
loģiskās un rakstzīmju izteiksmes. Aritmētiskās un loģiskās operācijas. Piešķires, ievades un lineāru nesazarotu programmu veidošana. 
Iezīmes un pārejas operātori. Vairākkārtīgi sazarojumi. Nosacījumu operātori. Vienkāršie un saliktie operātori. Cikla operātori. Cikls ar 
fiksētu atkārtojumu skaitu. 
 
Vien -  un vairākdimensionāli masīvi. To uzpildīšana un elementu sakārtošanas metodes. Darbības ar masīviem un to elementiem.  
 
Standartfunkcijas, lietotāja veidotās funkcijas un procedūras. Formālie un faktiskie parametri. Rekursīvās funkcijas un procidūras. 
Darbs ar programmu bibliotēkām. Biežāk lietojamās bibliotēku programmas. 
 
Programmu kļūdu meklēšanas  metodika. Sintaktiskās un loģiskās kļūdas. Nekorekti ievadīti dati. Programmu testēšana. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 

kursa apjoms  48 stundas; 
lekcijas                       24 stundas; 
laboratorijas darbi 24 stundas; ; 
individuālo darbu aizstāvēšana; 
ieskaite; eksāmens.  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  BTG131 

Nosaukums  Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Inţeniergrafika  

Atbildīgā struktūrvienība  Datorizētās inţeniergrafikas katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Dobelis Modris - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Jurāne Ieva - Lektors  

Leja Ella - Lektors  

Stroţeva Veronika - Lektors  

Veide Zoja - Pētnieks  

Griņevičs Ivans - Lektors  

Veide Gaļina - Doktors, Docents  

Auzukalns Jānis - Doktors, Pētnieks 

Tematu izklāsts  Ievads. Projicēšanas metodes. Punkta, taisnes un plaknes ortogonālās 

projekcijas. (2 st.)  

Punkta, taisnes un plaknes savstarpējās stāvotnes. (2 st.)  

Daudzskaldņu projekcijas un šķēlumi ar projicējošām plaknēm. Piramīda un 

prizma. (4 st.)  

Rotācijas ķermeņu šķēlumi ar projicējošām plaknēm. Konuss, cilindrs un 

sfēra. (4 st.)  

Nošķelti ģeometriski objekti. (2 st.)  

Skati, griezumi, šķēlumi, daļējie griezumi, izmēru izvietošana. 

Aksonometriskie attēli. (8 st.)  

Vītnes savienojumi, vītnes nosacītā attēlošana un apzīmēšana. Skicēšana. (4 

st.)  

Kopsalikuma rasējumu izpildīšana un specifikācijas sastādīšana. (4 st.)  

Detaļas kompleksais rasējums ar griezumiem un izmēriem. (2 st.)  

   

Sasniedzamie studiju 

rezultāti un to vērtēšana  

Studenti zinās kompleksā rasējuma veidošanas metodi. Pratīs konstruēt 

punktus, taisnes un plaknes trīs projekcijās. Spēs attēlot vienkāršus 

ģeometriskus objektus projekcijās. - Praktiskie darbi auditorijā, mājas darbs, 

kontroldarbs. Novērtē spēju lietot projicēšanas metodi praksē. Vērtē telpisko 

izpratni un grafisko darbu izpildes kultūru.  

Spēs attēlot ģeometriskus objektus kompleksajā rasējumā un konstruēt 

iedomātus šķēlumus ar uzdotām šķēlējplaknēm. Spēs atpazīt kompleksajā 

rasējumā attēlotos telpiskos ģeometriskos elementus. - Praktiskie darbi, mājas 

darbi, eksāmens. Vērtē spēju lasīt un attēlot vienkāršos ģeometriskos 

elementus rasējumā, kā arī grafisko darbu izpildes kultūru.  

Varēs attēlot vienkāršas detaļas kompleksajā rasējumā un aksonometrijā, spēs 

izpildīt nepieciešamos griezumus un izlikt vajadzīgos izmērus. Varēs izpildīt 

vienkāršu detaļu skices. - Praktiskie darbi un mājas darbi. Vērtē spēju sadalīt 

vienkāršo detaļu ģeometriskos elementos, parādīt tos rasējumā un 

dimensionēt, kā arī grafisko darbu izpildes kultūru.  

Orientēsies izjaucamu un neizjaucamu savienojumu veidos. Spēs attēlot 

rasējumā detaļu ar vītni, noteikt tās parametrus. Spēs attēlot vītņotu 

savienojumu kompleksajā rasējumā un sastādīt specifikāciju. - Laboratorijas 

darbi ar mērinstrumentiem, mājas darbi, eksāmens. Vērtē spēju noformēt 

rasējumus saskaņā ar standartiem, kā arī grafisko darbu izpildes kultūru.  

   

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   EN   RU      

Anotācija  Telpas objektu attēlošanas plaknē teorētiskie pamati. Projicēšanas metodes. 
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Punkts, taisne un plakne. Rasējuma transformācijas metodes. Metriskie 

uzdevumi. Krustošanās uzdevumi. Aksonometriskie attēli. Kompleksais 

rasējums. Formāti, mērogi, līnijas. Skati, griezumi un šķēlumi. Izmēru 

izlikšana. Detaļu savienojumi. Vītnes. Kopsalikuma rasējumi. Specifikācija. 

Vītņu savienojumu attēlošana. Skices un darba rasējumi. Inţenierobjektu 

datorizētā ģeometriskā modelēšana. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

Iegūt zināšanas par telpisku objektu attēlošanas teorētiskajiem jautājumiem 

tēlotājas ģeometrijas pamatzināšanu apjomā. Spēt zināšanas lietot praksē, 

veidojot detaļu un kopsalikuma skices un rasējumus.    

Patstāvīgais darbs, tā 

organizācija  

un uzdevumi  

Praktiskie un laboratorijas grafiskie darbi auditorijā, individuāli grafiskie 

mājas darbi: Rasējumu noformēšana, mērogi, tehniskais raksts, līnijas. 

Kontroldarbs. Punkti, taisnes un plaknes telpā. Daudzskaldņu šķēlumi. 

Piramīda un prizma. Rotācijas ķermeņu šķēlumi. Konuss, cilindrs un sfēra. 

Vienkāršie griezumi (skice). Daļējie griezumi rasējumā 3 projekcijās un 

aksonometrijā. Kontroldarbs: Skati, griezumi, izmēru izvietošana. Detaļas 

skice ar vītni. Vītņu savienojums un specifikācija. Eksāmens: 1. Nošķelti 

ķermeņi. 2. Kompleksais rasējums.    

Literatūra  1. Inţeniergrafika. Autori: Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., Jurāne I., 

u.c. Rīga: RTU. 2008. -310 lpp. MLĶF un TMF studentiem. 

2. Būvgrafika. Mācību līdzeklis tehnisko augstskolu studentiem. Autori: 

Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., Jurāne I. Rīga: RTU, 2007. – 396 

lpp. BF studentiem. 

3. Inţeniergrafika. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Jelgava: LLU, 2008. - 416 

lpp. Neklātienes studentiem. 

3. Inţeniergrafika. Jurāns V. , Rieksts V. , Seņins A. Rīga, 1983. -276 lpp. 

4. Technical Drawing and Engineering Communication. Goetsch D.L. Chalk 

W.S., Nelson J.A. Rickman R.L. Delmar Cengage Learning, 2010. -986 p. 

5. Начертательная геометрия и черчение. Чекмарев А.А. Москва: 

ВЛАДОС, 2005. -471 с. 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

Visual tutoring aids: models, posters, handout materials, measuring 

instruments.  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

Ģeometrijas zināšanas vidusskolas kursa apmērā  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Studiju priekšmeta kods:  BTG242 

Nosaukums : Datorgrafika (būvgrafika)  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā : 

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis : Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips:  Profesionālais  

Tematiskā joma:  Būvniecība   

Atbildīgā struktūrvienība:  Datorizētās inţeniergrafikas katedra  

Apjoms daļās un KP:  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks: Dobelis Modris – Doktors, Profesors 

Mācībspēks: Auzukalns Jānis - Doktors, Pētnieks [Lasa lekcijas, vada praktiskos un 

laboratorijas darbus, eksaminē.]  

Veide Gaļina - Doktors, Docents [Lasa lekcijas, vada praktiskos un 

laboratorijas darbus, eksaminē.]  

Jurāne Ieva - Lektors [Lasa lekcijas, vada praktiskos un laboratorijas darbus, 

eksaminē.]  

Leja Ella - Lektors [Lasa lekcijas, vada praktiskos un laboratorijas darbus, 

eksaminē.]  

Stroţeva Veronika - Lektors [Lasa lekcijas, vada praktiskos un laboratorijas 

darbus, eksaminē.]  

Veide Zoja - Pētnieks [Lasa lekcijas, vada praktiskos un laboratorijas darbus, 

eksaminē.] 

Tematu izklāsts:  Kotētās projekcijas. Punkts, taisne, plakne, virsma. (2 st.)  

Būvprojekta ieprojektēšana apvidū. Zemes būves piesaiste topografiskai 

virsmai. Uzdevumi. Praktiskie piemēri. (6 st.)  

Būvprojektu tehniskās dokumentācijas noformēšana. Būvprojektu rasējumu 

noformēšana. (2 st.)  

Arhitektūras-būvniecības rasējumi. Ēkas plāns. Kāpņu telpa, sanitārie mezgli. 

Nosacītie apzīmējumi. Izmēru izlikšana. (6 st.)  

Ēkas vertikāls griezums. Kāpņu telpas griezums. Ēkas fasādes. Nosacītie 

grafiskie apzīmējumi. LVS. Izmēru izlikšana. (6 st.)  

Dzelzbetona konstrukcijas: sija, stiegrojuma nosacītie attēli, pozīciju 

marķējums stiegrojuma attēlos. (4 st.)  

Ēkas telpiska modelēšana. Sienu kostruēšana. Pārsegumu modelēšana. (3 st.)  

Durvju, logu, jumtu konstrukcijas. Specifikācijas. Būvobjekta vizualizācija. 

(3 st.)  

   

Sasniedzamie studiju rezultāti un 

to vērtēšana:  

Studenti zinās kotēto projekciju metodi. Pratīs konstruēt punktus, taisnes, 

plaknes un virsmas kotētās projekcijās. Varēs konstruēt zemes darbu robeţas 

un profilu. - Praktiskie darbi auditorijā, mājas darbs, kontroldarbs. Novērtē 

spēju lietot kotētas projekcijas metodi praksē. Vērtē telpisko izpratni un 

grafisko darbu izpildes kultūru.  

Spēs izpildīt ēkas plānu, griezumu un fasādi saskaņā ar standartā noteiktajām 

prasībām.Varēs attēlot sanitārtehniskās iekārtas. Varēs izlikt vajadzīgos 

izmērus un augstuma atzīmes. - Praktiskie darbi, mājas darbi. Vērtē spēju lasīt 

un attēlot būvniecības elementus rasējumā, kā arī grafisko darbu izpildes 

kultūru.  

Spēs izpildīt dzelzbetona konstrukcijas rasējumu. Varēs izpildīt 

nepieciešamos šķēlumus un stiegru sarakstu, izlikt vajadzīgos izmērus. - 

Mājas darbs. Vērtē zināšanas par armatūras izvietojumu, marķējumu, stiegru 

daudzumu, formu un izmēriem, kā arī grafisko darbu izpildes kultūru.  

Gūs vispārēju pārskatu par datorgrafikas un datorizētās projektēšanas 

iespējām un praktiskas sākuma iemaņas būvniecības projektu sagatavošanai 

ar datortehniku. - Laboratorijas darbs datorklasē. Vērtē spēju izpildīt nelielu 

būvniecības projektēšanas uzdevumu 3D modelēšanas tehnikā lietojot BIM 

koncepciju. gala pārbaudījums-eksāmens.  

   

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā:  

Nav paredzēts  
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Studiju priekšmeta īstenošanas 

valodas:  

LV   EN   RU      

Anotācija:  Telpisku būvobjektu attēlošana plaknē: speciālās metodes un to teorētiskie 

pamati. Uzskatāmo attēlu, perspektīvu un ēnu teorijas. Kotētās projekcijas un 

to pielietošana ar zemes darbiem saistīto projektu izstrādāšanā. Datorizētās 

rasēšanas un projektēšanas sistēmu pielietošana arhitektūras un inţenierbūvju 

projektēšanā. Praktisku uzdevumu risināšana ar tradicionālajām metodēm un 

datortehnikas palīdzību. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti  

kompetencēs un prasmēs:  

Iegūt teorētiskos pamatus un speciālās metodes būvobjektu attēlošanai plaknē. 

Iepazīsties ar būvniecības rasēšanas pamatjautājumiem balstoties uz nozares 

standartiem. Gūt vispārēju pārskatu par datorgrafikas iespējām un praktiskas 

sākuma iemaņas būvniecības projektu sagatavošanai ar datortehniku. Spēt 

lietot zināšanas praksē, veidojot arhitektūras-būvniecības rasējumus.    

Patstāvīgais darbs, tā organizācija  

un uzdevumi:  

Praktiskie un laboratorijas grafiskie darbi auditorijā, individuāli grafiskie 

mājas darbi: Kotētās projekcijas. Punkts, taisne, plakne, virsma. Zemes darbu 

noteikšana. Būvobjekta profils. Kontroldarbs. Kotētās projekcijas. Raţošanas 

ēkas 1.stāva plāns. Ēkas griezums. Ēkas fasāde. Sijas rasējums. Viena 

elementa stiegru saraksts. Ēkas telpiskā modelēšana.    

Literatūra : 1. Būvgrafika. Mācību līdzeklis tehnisko augstskolu studentiem. Autori: 

Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., Jurāne I. Rīga: RTU, 2007. – 396 

lpp. BF studentiem. 

2. Graphisoft. ArchiCAD. Interaktīvs mācību līdzeklis /RTU: Autori: Ģ. 

Pētersons, M. Valters, M. Dobelis. – Rīga, 2007. – DVD disks. 

3. Черчение для строителей. Короев Ю.И. Моска: Высшая школа. 2005. -

256 с. 

4. Korojevs J. Rasēšana celtniekiem. Rīga: Zvaigzne. 1975. - 276 lpp.  

5. Latvijas Būvnormatīvi un spēkā esošie standarti.  

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta īstenošanai:  

Datorklase, ArchiCAD programmatūra , metodiskie materiāli laboratorijas 

darbiem: Ēkas telpiskā modelēšana. Laboratorijas darbs. Stroţeva V. RTU: 

TGIDG, 2005. -18 lpp. Datorgrafika būvniecībā. Pamatjēdzieni ēku telpiskajā 

modelēšanā. Dobelis M. RTU: TGIDG, 1998. –21 lpp.  

Nepieciešamās priekšzināšanas : Pamatzinašanas inţeniergrafikā  Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti 

BTG131 Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Kods EEM262 

Nosaukums Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Kanbergs Arvīds - Doktors, Docents 

Mācībspēks Miesniece Skaidrīte - Doktors, Docents, mājas darbu vadīšana 

Kļujevska Svetlana - Doktors, Vadošais pētnieks, mājas darbu vadīšana 

Podgornovs Andrejs - Doktors, Pētnieks, laboratorijas darbu vadīšana 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Balstoties uz elektrisko ķēţu pamatlikumiem, aplūkoti elektroenerģijas raţošanas, pārvades 

un sadales jautājumi. Dotas pamatziņas par elektriskajām mašīnām un aparātiem, īpašu 

uzmanību veltot elektroierīcēm būvniecībā un jaunākajām pusvadītāju aizsardzības 

iekārtām, kā arī elektrodrošības jautājumiem. Sniegts īss ieskats par elektroenerģijas 

izmantošanu un taupīšanu sadzīvē.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Mērķis:  

-apgūt elektroenerģijas izmantošanas iespējas būvniecībā;  

-iemācīties praktiski pielietot daţādu elektroierīču slēgumus, parametru mērīšanas 

metodes;  

-iepazīties ar būvlaukumu elektroapgādes principiem.  

  

Uzdevumi:  

-pārzina elektroenerģijas pielietošanas veidus būvniecībā un sadzīvē;  

-prot veikt nepieciešamos parametru (apgaismojuma u.c.) mērījumus, tos novērtēt;  

-pārzina elektrodzinēju pieslēgumu veidus.  

  

 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studentu patstāvīgais darbs ietver:  

-teorētiskā materiāla apguvi;  

-laboratorijas darbu rezultātu apstrādi un novērtējumu;  

-mājas darbu izpildi;  

-atbilţu sagatavošanu kontroljautājumiem.  

 

Literatūra 1. Barkāns J. Enerģijas racionāla izmantošana. R.: RTU, 2003.  

2. Baltiņš A, Kanbergs A, Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. R.: Jumava, 

2007.  

3. Ziemelis V. Elektrodrošība. R.: RTU, 2007.  

4. Kanbergs A., Miesniece S., Podgornovs A. Elektrotehnika un elektroiekārtas 

būvniekiem un arhitektiem. Laboratorijas un mājas darbi. R.: RTU, 2010.  

5. Zolbergs J. Vispārīgā elektrotehnika. R.: Zvaigzne, 1974.  

6. Elektroiekārtu katalogi.  

7. Ţurnāls „Enerģija un pasaule” (ieteicamā periodika).  

8. AS „Latvenergo”  informācijas centra materiāli. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Ar tehniskiem līdzekļiem aprīkota auditorija, laboratorijas darbu stendi un mēriekārtas, 

datori un elektroiekārtu paraugi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas par elektrību, magnētismu un siltumprocesiem, vektoriāliem un skalāriem 

lielumiem 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Elektroenerģijas raţošana, pārvade, sadale, patērēšana, kvalitāte, uzskaite, ekonomija 2 

Elektrisko ķēţu procesi un pamatlikumi 2 
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Elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparāti 2 

Pusvadītāju elektroiekārtas 2 

Elektriskās mašīnas. Asinhrondzinēju ekspluatācija 2 

Elektroiekārtas būvniecībā 2 

Sadzīves elektroiekārtas 2 

Elektroiekārtu pieslēgšanas un ekspluatācijas noteikumi. Elektrodrošība 2 

Elektroenerģijas uzskaites, elektroiekārtu un apgaismojuma pētīšana 2 

Elektroiekārtu aizsardzības aparātu pētīšana 2 

Maiņstrāvas kolektordzinēju izmantošana būvinstrumentos 2 

Trīsfāţu asinhrondzinēju un to palaides iekārtu pētīšana 2 

Trīsfāţu asinhrondzinēja un tā vadības un aizsardzības iekārtu izvēle 2 

Būvlaukuma elektroiekārtu un instalācijas izvēle 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prasme novērtēt būvlaukumu elektroapgādes risinājumus un 

elektroenerģijas racionālu izmantošanu 

Laboratorijas un mājas darbu kvalitātes vērtējums.   

Eksāmens, mutiskas vai rakstiskas atbildes uz eksāmena 

jautājumiem novērtējums.  
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Studiju priekšmeta kods  ĶPI103 

Nosaukums  Materiālzinību pamati  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Akadēmiskais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Kalniņš Mārtiņš - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Mālers Laimonis - Doktors, Asociētais profesors  

Kajaks Jānis - Doktors, Asociētais profesors  

Reihmane Skaidrīte - Doktors, Profesors  

Merijs-Meri Remo - Doktors, Asociētais profesors 

Tematu izklāsts  Materiālu loma cilvēka dzīvē un priekšmeta „materiālzinību pamati” uzdevumi. 

Materiālzinātnes būtība, saturs un uzdevumi. 

 Materiālu struktūras vispārējs raksturojums. Struktūras līmeņi. Saites vielā. 

Materiālu struktūra. Vielas agregātstāvokļi un fāzu stāvokļi. 

Svarīgākās materiālu īpašības, to saistība ar uzbūvi.   

Tilpummasa. Mehāniskās īpašības. 

Svarīgākās materiālu īpašības, to saistība ar uzbūvi.   

Elektriskās īpašības. Optiskās īpašības. Termiskās īpašības. 

Vienkāršo materiālu veidi. Metāli. 

Vienkāršo materiālu veidi. Keramika. Stikls. Cements. 

Vienkāršo materiālu veidi. Polimēri. 

Kompozītmateriāli. Kompozītu vispārīgs raksturojums. Pildīti kompozīti. 

Kompozītmateriāli. Stiegroti kompozīti. Slāņaini kompozīti. 

Kompozītmateriāli. Dabas „kompozīti”. 

Kompozītmateriāli. Hibrīdkompozīti. 

Materiālu dzīves cikls. Materiālu vecošana. Materiālu reciklēšana. 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   EN   RU      

Anotācija  Materiālu loma cilvēka eksistences nodrošināšanā. Vienkāršie materiāli un 

kompozītmateriāli. Materiālu struktūras līmeņi. Materiālu īpašību un struktūras 

kopsakars. Materiālu praktiski izmantojamās formas. Metodes šo formu iegūšanai. 

Materiālu tehnoloģiskās īpašības. Materiāla (izstrādājuma) "dzīves" cikls. Materiālu 

izvēles principi un jaunu materiālu radīšanas stratēģija. 

Mērķis un uzdevumi, 

izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

 Sniegt ieskatu par materiāliem, materiālzinātņu būtību un sūtību, materiālu 

kopīgām īpašībām, priekšrocībām un trūkumiem un tml., modināt interesi par 

materiālzinātnēm. 

Literatūra  Mācību grāmata: M. Kalniņš. Polimēru fizikālā ķīmija, Rīga, Zvaigzne, 1988, 242 

lpp.   

„Vispārīgo dabaszinātņu multimediju mācību materiāli augstskolu inţenierzinātņu 

studentiem”, sadaļa „Materiālzinātne”, Blackboard Learning System ML™, 

M.Kalniņš ar līdzautoriem, lekciju konspekti, demonstrāciju plakāti, 

http://www.vu.lv. 

2. W. D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering, 6-th Ed.,  J Wiley & 

Sons, 2003, p.820 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

Izdales materiāls, kodoskopa transparenti, interneta datu bāzes un materiāli, CD, 

paraugi  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB451 

Nosaukums    Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā 

Software‟s for design of civil engineering structures 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Pēteris Gode, docents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Datoru attīstības vēsture. Historical view. 4 

2. Datorprogrammu veidi un to izvēle 

transportbūvju projektēšanā. 

Types of software‟s for civil 

engineering. 

12 

3. Stieņu sistēmu aprēķina programmas. Software‟s for analysing of the bar 

systems. 

10 

4. Telpiskās stieņu, plātņu un sieniņu 

aprēķina programmas. 

Software‟s for 3D analysis.. 12 

5. Būves pamatu aprēķinu programmas.  Software‟s for foundation analysis. 10 

   Kopā: 48 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķina 

modeļus. 

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj izvēlēties datorprogrammas atkarībā no 

risināmās problēmas sareţģītības.     

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj analizēt iegūtos rezultātus.    Mājas darbs, eksāmens 

Spēj pielietot datorprogrammas konstrukciju 

aprēķiniem. 

Mājas darbs, eksāmens 

Should be able to work out the models for 

analysis.  

Exercises, Examination. 

Should be able to chose the software 

according to complexity of task. 

Exercises, Examination. 

Should be able to use obtained results. Exercises, Examination. 

Should be able to use software‟s for 

structural analysis.    

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Tiek apgūti konstrukciju aprēķinu datorprogrammu darbības principi, to efektīvas 

pielietošanas metodes. Datorprogrammu pielietošanas metodes tiek apgūtas veicot 

praktiskus uzdevumus un aizstāvot iegūtos rezultātus.        

Are studied the  principles of  use of software‟s for structural analysis and their effective 

application techniques. The study of software‟s have been realized through practical 

exercises and defending the results. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Sniegt studentiem pamatzināšanas par efektīvu un mērķtiecīgu datorprogrammu 

pielietošanu inţenieraprēķinos, kā arī trenētu iemaņas programmu pielietošanai un 

rezultātu analīzei.         

Learn how to use a software‟s efficiently and effectively for analysis of civil engineering 
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structures. Train skills in using the software‟s and analysis if obtained results. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

1. Mājas darbs:  Stieņu sistēmas konstrukcijas aprēķins. 

2. Mājas darbs:  Plātnes aprēķins izmantojot telpisko 3D aprēķina programmu. 

3. Mājas darbs:  Pāļu un pāļu reţģoga aprēķins. 

1. Exercise:   

2. Exercise:   

3. Exercise:    

 

Literatūra 1. P.Gode, Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā, RTU, Rīga, 2007., 

80 lpp. 

2. Lekciju konspekts. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par būvkonstrukciju aprēķinu metodēm. 

 Knowledge‟s about  analysis of structural elements.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  BBM110 Būvmehānika, BMT251 Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 

  Structural analysis, Materials, Structures. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Studiju priekšmeta kods  BMT251 

Nosaukums  Būvmateriāli (pamatkurss)  

Studiju priekšmeta 

statuss programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta 

līmenis  

Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Akadēmiskais  

Atbildīgā struktūrvienība  Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 3.0 kredītpunkti; 4.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Korjakins Aleksandrs - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Bajāre Diāna - Doktors, Asociētais profesors  

Zvejnieks Valdis - Laboratorijas vadītājs  

Kara Patricija - Pētnieks 

Tematu izklāsts   Ievads. Būvmateriāli, būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas. Standartizācija: VSt., EN, 

DIN u.c. Būvmateriālu darbība konstrukcijās, to klasifikācija. Būvmateriālu galvenās 

īpašības. Dabiskie akmens materiāli. Mākslīgie akmens materiāli un izstrādājumi, 

kuri iegūti ar apdedzināšanu. Stikls un stikla izstrādājumi. Minerālās saistvielas. 

Hidrauliskās saistvielas. Siltumizolācijas un akustikas materiāli un izstrādājumi. 

Konstruktīvie būvmateriāli un izstrādājumi nesošām konstrukcijā. Silikātu 

izstrādājumi, cietināti autoklāvā. Materiāli un izstrādājumi no koksnes. Izolācijas 

materiāli un izstrādājumi. Jumtu seguma materiāli un izstrādājumi. Apdares materiāli 

un izstrādājumi. Būvmateriālu konstruktīvo īpašību novērtējums atkarībā no to 

pielietošanas. 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU      

Anotācija  Būvmateriālu galvenās īpašības.Pielietojuma iespējas daţādās būvniecības 

nozarēs.Dabīgie un mākslīgie akmens materiāli. Kokmateriāli.Polimēru un metāla 

izstrādājumi. Laku un krāsu materiāli. To īpašības un pielietojums praksē. 

Literatūra  1. J.Freibergs, I.Šulcs, A.Zīle. Arhitektūras materiālmācība, RTU, Rīga, 1991 

2. J.Freibergs, A.Zīle. Arhitektūras materiālmācība, I daļa, RTU, Rīga, 1987. 

3. Būvkonstrukcijas, T.Cajs, M.Borodičs, A.Mandrikovs, 2.sējums. Metāla, mūra un 

plastmasas konstrukcijas. T.Caja redakcijā, Rīga, "Zvaigzne", 1991. 

4. II Būvkonstrukcijas, T.Cajs, A.Mandrikovs, 1.sējums. Dzelzsbetona konstrukcijas. 

Pamatnes un pamati. T.Caja redakcijā, Rīga, "Zvaigzne", 1991. 

5. Saliekamo dzelzsbetona izstrādājumu raţošana. Rokasgrāmata. Strojizdat, 

Maskava, 1989 (krievu val.). 

6. Būvmateriāli. G.I.Gorčakovs, J.M.Baţenovs. Strojizdat, Maskava, 1986. 

7. Būvniecības materiālmācība. I.A.Ribjevs. Visšaja škola, M., 2002 (krievu val.) 

8. Koka un plastmasu konstrukcijas. J.Ulpe, L.Kupče, Rīga, "Zvaigzne", 1991. 

9. Švinka R., Švinka V. Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija, Rīga, RTU, 1997. 

10. Stinkule A., Kuršs V. Latvijas derīgie izrakteņi, Rīga, 1997. 

Nepieciešamais 

tehniskais aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

Auditorija, kodoskops, laboratorija  
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Priekšmeta BRC 110 “Inženierģeoloģijas pamatkurss” 
apraksts 

 
Studiju programma – Būvniecība 
Studiju veids – Profesionālais 
Studiju līmenis – Bakalaurs 
 
Mācību spēks Jana Ošiņa M.sc.geol. docente 
Mācību priekšmeta apjoms 2 KP 
Mācību priekšmeta mērķis Dot studentiem zināšanas un prasmes būvniecības teritoriju inženierģeoloģisko apstākļu 

novērtēšanā būvju projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas vajadzībām 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1.Dot pamatzināšanas par Zemes virskārtas iežu sastāvu, uzbūvi un saguluma apstākļiem, 

pazemes ūdeņu horizontiem, ģeoloģiskajiem un iespējamiem inženierģeoloģiskajiem 
procesiem tajos. 
2.Apgūt būvlaukuma teritorijas ģeotehniskās izpētes satura un apjoma izvēles metodiku. 
3.Apgūt grunšu un pazemes ūdeņu izpētes un tās rezultātu  novērtēšanas metodes. 

Mācību valoda Priekšmeta apmācību realizē latviešu un angļu valodā 
Rekomendētā literatūra Mācību grāmata: A.Indāns, J.Ošiņa, A.Zobena “Inženierģeoloģija” , Rīga, Zvaigzne, 1986 
Mācīšanas metodes Lekcijas, laboratorijas darbi, grafiskais mājas darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas 
principi 

Ieskaite par spēju iegūtās zināšanas pielietot praktisko inženiertehnisko problēmu 
risināšanā saskaņā ar mācību priekšmeta uzdevumiem 

Priekšmeta apguvei veltītais laiks 
kontaktstundās 

Lekcijas – 50% 
Laboratorijas darbi – 44% 
Ieskaite – 6% 

Prasības priekšmeta apguvei Obligāta laboratorijas nodarbību apmeklēšana. 
Savlaicīga laboratorijas nodarbību protokola noformēšana. 
Savlaicīga mājas darba izpilde. 

Vērtēšanas metodika Laboratorijas darbu vērtēšana notiek vienlaicīgi ar teorētisko zināšanu pārbaudi. 
Galīgā ieskaite tiek dota, ņemot vērā, laboratorijas darbu veikšanu pilnā apjomā, mājas 
darbu izpildi, teorētisko zināšanu apguvi 
 

Priekšmeta apmācība Tematiskās nodarbības (lekcijas). Pasniedzējs analizē jaunās vielas principiālos jautājumus 
un norāda uz individuāli apgūstamo 
Laboratorijas darbi. Studenti apgūst praktiskās iemaņas ģeotehniskās izpētes darbu 
veikšanai 
Mājas darbs. Studenti sastāda ģeoloģisko griezumu pēc individuāla uzdevuma 

Tematiskais plāns Priekšmeta programma un kalendārais plāns 
  
 
Mācību programma un kalendārais plāns 

Mācību saturs Nedēļa 

Lekcijas  

Inženierģeoloģija un ģeotehnika. Inženierģeoloģiskie apstākļi, to nozīme būvniecībā. 1. 

Zemes uzbūve. Endogēnie un eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Iežu absolūtais un relatīvais vecums. 
Ģeohronoloģija. 

 

Zemes garozas tektoniskās kustības. Mūsdienu tektonisko kustību inženierģeoloģiskā nozīme. 
Tektoniskās struktūras. Zemestrīču izcelšanās un intensitāte. Seismiskā rajonēšana un 
mikrorajonēšana 

3. 

Iežu dēdēšana. Vēja darbība. Eoliskie nogulumi. Plaknes erozija. Delūvijs. Gravu veidošanās. Upju 
erozija un akumulācija. Alūvijs. 
Ledāju veidojumi – morēna, fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi 

5. 

Jūras transgresija un regresija, abrāzija un akumulācija. Purvu nogulumi. 
Pazemes ūdeņu veidošanās, pazemes ūdeņu horizonti. Pazemes ūdeņu sastāvs un agresivitāte. 
Gruntsūdeņu, maldu gruntsūdeņu un starpslāņu ūdeņu raksturojums, režīms 

7. 

Pazemes ūdeņu kustība. Darsi likums. Filtrācijas koeficienta un gruntsūdeņu plūsmas ātruma 
noteikšanas metodes. Paralēlas un radiālas plūsmas aprēķins. Pazemes ūdeņu pieplūdes būvbedrēm 
un akām aplēse. 

9. 
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Karsts. Sufozija. Īstie un pseidoplūdeņi. Noslīdeņi, nogruvumi un nobiras. Sezonālā sasaluma izraisītie 
procesi. 
Inženierģeoloģiskie procesi un to izpausmes. 

11. 

Inženierģeoloģiskie pētījumi un ģeotehniskā izpēte. Ģeotehnisko izpēti reglamentējoši dokumenti 
Latvijā.  
Izpētes saturu un apjomu noteicošie faktori. Izpēte būves projektēšanas, būvdarbu veikšanas un būves 
ekspluatācijas laikā. 

13. 

Ģeotehniskās izpētes darbi – urbšana, šurfēšana, laboratorijas darbi. Lauka metodes grunšu īpašību 
noteikšanai – statiskā un dinamiskā zondēšana, presiometrija, “spārniņu” metode, spiedogi u.c. 
Ģeofiziskās izpētes metodes. Stacionārie pētījumi. Kamerālie darbi. 

15. 

Laboratorijas darbi  

Iežu un minerālu veidošanās. Minerālu īpašības. 2. 

Galveno iežu veidojošo minerālu raksturojums. Minerālu noteikšana 4. 

Iežu sastāvs, struktūra, tekstūra un saguluma apstākļi. 
Magmātiskie ieži, to klasifikācija un noteikšana 

6. 

Nogulumiežu veidošanās un saguluma formas. Nogulumiežu klasifikācija, raksturojums un noteikšana. 8. 

Ģeoloģiskā griezuma sastādīšana 10. 

Metamorfisms. Metamorfo iežu sastāva un uzbūves raksturojums un noteikšana. 
Grunšu klasifikācija 

12. 

Pazemes ūdeņu karšu sastādīšana 14. 

Ieskaite 16. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Studiju priekšmeta kods  BBM110 

Nosaukums  Būvmehānikas ievadkurss  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Atbildīgā struktūrvienība  Būvmehānikas katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 3.0 kredītpunkti; 4.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Bulavs Felikss - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Radiņš Ivars - Doktors, Profesors  

Skudra Albīns - Doktors, Asociētais profesors  

Tirāns Normunds - Doktors, Docents  

Mednis Oskars - Asistents  

Skuķis Eduards - Pētnieks 

Tematu izklāsts   Ievads. Mehānikas pamatu kursa uzdevumi. Teorētiskās mehānikas, materiālu 

pretestības un būvmehānikas kursu pētīšanas objekts, galvenie pieņēmumi un 

metodes. 

Statikas galvenie jēdzieni, aksiomas un pieņēmumi. Spēki. Balsti un balstu 

reakcijas. Balstu aksioma. Spēka moments pret p-tu, tā īpašības. Spēku pāris. 

Spēkpāra moments. 

Izkliedētu slodţu ievērošana statikas uzdevumos. Plakanas spēku sistēmas 

līdzsvara nosacījumi. Līdzsvara vienādojumu veidi. Līdzsvara vienādojumu 

pielietošana balstu reakciju noteikšanā. Balstu reakciju noteikšana ķermeņu 

sistēmām. 

Šķēlumu metode iekšējo piepūļu noteikšanai plakanās sistēmās.  

Kopnes. Piepūļu noteikšana kopnes stieņos izmantojot momentpunkta (Rittera), 

projekciju un mezglu izgriešanas metodes.  

Liece. Slodţu un balstu veidi. Piepūļu noteikšana un epīru konstruēšana. 

Diferenciālās un integrālās sakarības starp slodzēm, lieces momentu un 

šķērsspēku. 

Piepūļu epīras vienlaiduma sijām. Piepūļu epīru pārbaude ar mezglu līdzsvara un 

epīru savstarpējo sakarību likumiem. 

Šķēluma statiskais moments, smaguma centra noteikšana. Šķeluma inerces 

momenti. Galvenās inerces asis un galvenie inerces momenti. 

Stieņa pamatslogojuma veidi. Stiepes un spiedes spriegumu un deformāciju 

noteikšana. Materiāla īpašību eksperimentāla pētīšana. Stiepes un spiedes 

diagrammas. Materiālu sabrukuma veidi. Stiprības aprēķins pie stiepes un 

spiedes. 

Spriegumi liecē. Sijas aprēķins uz stiprību. 

Taisnu stieņu noturības aprēķins. 

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV      

Anotācija  Statikas pamatjēdzieni un aksiomas. Spēki, spēku sistēmas un darbības ar tiem. 

Saites (balsti) un to reakcijas. Stieņu sistēmu līdzsvars. Piepūļu aprēķins stiepē, 

spiedē, liecē. Materiālu mehaniskās īpašības. Stieņu šķēlumu ģeometriskie 

raksturotāji. Stieņu sistēmu stiprības novērtējums satiska slogojuma gadījumā. 

Sistēmu kinemātiskā un struktūras analīze. 

Literatūra  1. O. Kepe, J. Vība. Teorētiskā mehānika. Rīga, “Zvaigzne”, 1982, 577 lpp. 

2. E. Lavendelis. Materiālu pretestība. Rīga, “Zvaigzne”, 1977, 560 lpp. 

3. F. Bulavs, I. Radiņš. Būvmehānika ievadkurss. Rīga, RTU, 2002, 142 lpp. 

4. F. Bulavs, I. Radiņš. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga, RTU, 2010, 250 lpp. 

 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai 

apmierinošs  

Nepieciešamās Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  
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priekšzināšanas   
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 
 

BBM 210 Būvmehānika  (vispārīgais kurss) 
Structural Analysis (General course) 

 
Mācību priekšmeta pasniedzēji:    Felikss Bulavs, Dr. h. inž., prof., 
 
    Studiju programma   Būvniecība 
    Studiju profils  Būvniecība 
    Studiju veids             profesionālā 
    Studiju līmenis          profesionālais bakalaurs 

   Studiju virziens         būvniecība 
 

Mācību priekšmeta apjoms - 5 KP. 
 
Mācību priekšmeta mērķis 
 
Apgūt būvkonstrukciju deformatīvā un spriegumstāvokļu noteikšanas metodes un paņēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas 
konstrukciju aprēķinu pastāvošo metožu pilnveidošanai, jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo 
būvju slogojuma stāvokļa diagnosticēšanai, izstrādājot jaunus, rekonstrukcijas un pastiprināšanas projektus. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
 
Galvenie uzdevumi ir: 

  iepazīt iespējamās konstrukciju  aprēķinu shēmas;  

  apgūt būvju un konstrukciju  aprēķiniem nepieciešamās iemaņas; 

  iepazīties ar piepūļu aprēķina metodēm; 

  apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaņas; 

  apgūt konstrukciju racionālas struktūras izvēli; 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. I. Melderis, G. Teters. Būvmehānika. Zvaigzne, 1977, 560 lpp. 
2. I. Melderis, V. Juriksons. Būvmehānikas uzdevumi ar atrisinājumiem. Rīga. Zvaigzne, 1970, 367 lpp. 
3. Дарков А.В. Строительная механика. Высшая школа, 1976, 600 с. 
4. Jefrey P. Laible. Structural Analysis.HOLT RINEHART AND WINSTON,1985, 901 p. 
5. F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānikas ievadkurss. Rīga,  RTU, 2010, 250 lpp. 
6. F.Bulavs, I.Radiņš Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika, Rīga, RTU, 2008, 250 lpp. 
7. F.Bulavs , I.Radiņš Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika, Rīga, RTU, 2008, 250 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 
 
Lekcijas, praktiskie darbi, individuāli studentu aprēķinu darbi un to aizstāvēšana. 
 
Priekšmeta apguves vērtējums  
 
Eksāmens  spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērķiem vai profesionālām vajadzībām izmantot lekcijās, praktiskajos darbos un literatūras 
studijās iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā novērtēšanai. 
 
Prasības priekšmeta apguvē 
 
Lekciju, praktisko nodarbību   apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu 
darbu veikšana un aizstāvēšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam  praktiskajam darbam 
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Zināšanas par praktiskā darba veikšanas metodiku, un praktisko aprēķina programmu pielietošanas principiem un paņēmieniem. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
 
Atskaite par individuāli veiktiem aprēķinu darbiem, t.sk. secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, darbu ieskaites pārrunas. 
 
Mācību priekšmeta saturs 
 
Plakanu stieņu sistēmu struktūras analīze. Jēdziens par ģeometriski nemainīgām un mainīgām sistēmām. Diski. Sistēmas kustības 
brīvības pakāpe un mainīguma pakāpe. Acumirklīgi mainīgas sistēmas, to pazīmes. Ģeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas likumi. 
Struktūras analīzes secība. 
Šķēlumu metode iekšējo piepūļu noteikšanai plakanās sistēmās. Diferenciālās un integrālās sakarības starp slodzēm, lieces momentu 
un šķērsspēku.  
Liece. Slodžu un balstu veidi. Piepūļu noteikšana un epīru konstruēšana.  
Piepūļu epīras vienlaiduma sijām. Daudzlaidumu statiski noteicamas sijas piepūļu aprēķins. Piepūļu epīru pārbaude uz mezglu līdzsvara 
un epīru savstarpējo diferenciālsakarību pamata. Neizdevīgākā slogojuma gadījuma noteikšana. 
Jēdziens par ietekmes līnijām. Ietekmes līnijas vienlaiduma un daudzlaidumu sijām. Piepūļu aprēķins pēc ietekmes līnijām. Jēdziens par 
kustīgas un mainīgas slodzes neizdevīgākā stāvokļa noteikšanu. Ietekmju līniju konstruēšana netiešā slogojuma gadījumā. Piepūļu 
noteikšana statiski noteicamās sijās ar liektu asi nekustīgas slodzes gadījumā.. 
Kopnes, to klasifikācija. Piepūļu noteikšana kopnes stieņos izmantojot momentpunkta (Rittera), projekciju un mezglu izgriešanas 
metodes. Kopņu veidi. Šprengeļveida sistēmas Lokveida kopnes. Piepūļu sadalījums dažādas konfigurācijas kopnēs. Kopņu stieņu 
piepūļu ietekmes līnijas.Telpiskas kopnes, to balsti. 
Kinemātiskais ietekmju līniju konstruēšanas veids. 
Statiski noteicamu plakanu rāmjveida stieņu sistēmas.Trīslocīklu loki. Piepūļu aprēķini stieņos. Loku racionālā ass. Loki ar savilci. 
 Spēku darbs un pārvietojumu aprēķinu metodes. arējo spēku darbs. Potenciālā enerģija. Darbu savstarpīguma un pārvietojumu 
savstarpīguma teorēmas. Pārvietojumu aprēķina formula. Pārvietojumu aprēķina tehnika, Temperatūras pārvietojumi. Enerģētiskais 
pārvietojumu aprēķina paņēmiens.Balstu sēšanās izraisītie pārvietojumi.  
 
Individuālie aprēķinu darbi: 
1.Daudzlaidumu siju piepūļu aprēķins statisku un kustīgu slodžu gadījumos izmantojot ietekmes līnijas. 
2.Statiski noteicamu dažādas konfigurācijas kopņu  piepūļu noteikšana ar amalītiskām metodēm. . 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 

 kursa apjoms  64 stundas; 
 lekcijas  32 stundas; 
           praktiskie darbi        32 stundas; 
           individuālo darbu aizstāvēšana; 
          eksāmens. 
 

Kalendārais plāns 

 
Skat.mācību priekšmeta BŪVMEHĀNIKA   programmu BBM 210. 
*** 
Mācību priekšmeta BŪVMEHĀNIKA   nozīme būvniecības bakalauru profesionālo studiju PROGRAMMĀS. 
 
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par būvju un to konstruktīvo elementu  faktiskā deformatīvā un 
spriegumstāvokļa noteikšanas metodēm, paņēmieniem un izmantojamām  skaitliskā aprēķina programmām. Priekšmets rezumē visas 
iepriekš iegūtās zināšanas materiālu un konstrukciju mehānikā un noslēdz būvstatikas kursu, nodrošinot studenta spēju patstāvīgi veikt 
būvkonstrukciju piepūļu aprēķinus atbilstoši izvēlētai aprēķinu shēmai un izvēlēties uzdotajiem ekspluatācijas apstākļiem atbilstošu 
racionālāko konstrukcijas shēmu.  Priekšmets orientēts  uz drošu, racionālu un ekonomiski izdevīgu konstrukciju radīšanu.   
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RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 
Inženiermatemātikas katedra 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Mācību priekšmeta nosaukums: DIM 203 Matemātikas papildnodaļas 
                                                       (būvniecībā) 
 
Mācību spēks: doc., Dr. math. Līga Biezā. 
Priekšmeta statuss: profila obligātais. 
Studiju profils: būvniecība. 
Studiju veids: akadēmiskā programma. 
Studiju līmenis: bakalaura studijas. 
 
Mācību priekšmeta apjoms : 4KP, 64 stundas, no tām  
                                                 lekcijas -32 stundas, semināri - 32 stundas. 
Pārbaudes forma: eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.  
Mācību priekšmeta uzdevumi: iemācīt studentus lietot matemātikas metodes lielāka apjoma praktiskos uzdevumos speciālajās 
matemātikas nodaļās.  
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

1.  E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988, 534 lpp., 527 lpp. 

2.  K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 
96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 

3. K. Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu  
     studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp. 

4.  Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas, formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne, 1997, 288 lpp. 

5.  Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Zvaigzne, 1996, 328 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri. 
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā. 
 
Vērtējuma  svaru sadalījums: 
        Eksāmeni un kontroldarbi  70% 
        Darbs grupā                                        5% 
        Nodarbību apmeklēšana un        
        piedalīšanās diskusijās - aktivitāte     5% 
        Patstāvīgais darbs                              20% 
           Kopā :                                            100% 
 
Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā. 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Matemātikas priekšmeta saturs regulāri tiek saskaņots ar studiju  programmas tehnisko 
mācību priekšmetu programmu prasībām. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto 
materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu mājās. 
 

Nodarbību plāns 
3. semestris 

 

N.p.k. Tēma Lekciju skaits Semināru skaits 

1. Furjē rindas 2 2 

2. Parciālie diferenciālvienādojumi 2 2 

3. Līnijintegrāļi un virsmas integrāļi 2 2 

4. Lauku teorijas elementi 3 3 

5. Varbūtību teorijas elementi 6 6 
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6. Pārskata lekcija 1 1 

                                                  Kopā                                                    16                        16 
 

Lekciju plāns. 
 

1. Divu funkciju ortogonalitātes definīcija, rindas pēc ortogonālu funkciju sistēmas funkcijām, koeficientu aprēķināšana. Furjē 
rinda periodiskai funkcijai ar periodu 2 l. 

2. Furjē rinda periodiskai funkcijai, kuras periods ir 2. Jēdziens par Furjē rindu konverģenci. Furjē rinda pāra un nepāra 
funkcijai. 

3. Parciālie diferenciālvienādojumi. Stīgas svārstību vienādojums, tā atrisināšana.  
4. Siltuma vadīšanas vienādojums, tā atrisināšana ar Furjē metodi un jēdziens par tuvinātu atrisināšanu ar režģa metodi. 
5. Pirmā un otrā veida līnijintegrāļi, to aprēķināšana. 
6. Grīna formula. Līnijintegrāļa neatkarība no integrācijas ceļa. Virsmas integrālis, tā aprēķināšana. 
7. Skalārs lauks, līmeņa virsmas. Atvasinājums dotajā virzienā. Gradients.  
8. Vektoru lauks. Vektoru plūsma caur virsmu.. Gausa - Ostrogradska formula. Vektoru lauka diverģence. 
9. Vektoru lauka cirkulācija. Rotors. Hamiltona operators. 
10. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni. Varbūtības definīcijas. Varbūtību saskaitīšanas kārtulas nesavienojamiem notikumiem. 

Nosacītā varbūtība. Varbūtību reizināšanas kārtula. 
11. Varbūtību saskaitīšanas teorēma savienojamiem notikumiem. Pilnās varbūtības formula. Beiesa formulas. Bernulli formula. 

Puasona formula. 
12. Diskrēti gadījuma lielumi un to sadalījuma likums. Binomiālais sadalījums. Matemātiskā cerība, tās īpašības. Dispersija, tās 

īpašības. 
13. Nepārtraukti gadījuma lielumi, to sadalījuma funkcija, tās īpašības. Varbūtību blīvuma funkcija. 
14. Nepārtraukta gadījuma lieluma matemātiskā cerība un dispersija. Varbūtību normālais sadalījums. 
15. Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Vidējie lielumi. Ticamības intervāli.  
16. Pārskata lekcija. 

 
Semināru plāns. 

 
1. Atkārtojums – parciālā integrēšana, funkciju grafiku zīmējumi, izmantojot pārbīdi un deformāciju. 
2. Furjē rinda. 
3. Stīgas svārstību vienādojuma atrisināšana. 
4. Siltuma vadīšanas vienādojuma tuvināta atrisināšana ar režģa metodi. 
5. Līnijintegrāļi. Virsmas integrāļi. 
6. Atvasinājums dotajā virzienā. Gradients. 
7. Vektoru plūsma. Diverģence. 
8. Cirkulācija. Rotors. 
9. Jaukti uzdevumi par lauku teoriju. 
10. Atkārtojums – savienojumi (variācijas, permutācijas, kombinācijas). Varbūtības definīcija.  
11. Notikumu summa, reizinājums. Pilnās varbūtības formula. Beiesa formulas. 
12. Bernulli formula. Puasona formula. 
13. Diskrētu gadījuma lielumu sadalījuma likums. Matemātiskā cerība. Dispersija. 
14. Nepārtraukti gadījuma lielumi, to sadalījuma funkcija. Varbūtību blīvuma funkcija. Nepārtraukta gadījuma lieluma 

matemātiskā cerība un dispersija. 
15. Normālais sadalījums. Ticamības intervāli. 
16. Dažādi uzdevumi varbūtību teorijā. Pārskata nodarbība. 
 
Kontroldarbs:  Lauku teorija. 
Individuālie mājas darbi:  1. Furjē rinda; 
                                                              2. Stīgas svārstību vienādojuma atrisināšana; 

                                                                       3. Varbūtību teorija. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
tudiju priekšmeta kods  BBK428 

Nosaukums  Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Būvniecība   

Atbildīgā struktūrvienība  Būvkonstrukciju katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Mieriņš Imants - Docents (praktiskais) 

Mācībspēks Pakrastiņš Leonīds - Doktors, Asociētais profesors  

Paegle Ieva - Asistents zinātniskajā darbā  

Sprince Andīna - Asistents zinātniskajā darbā 

Mācību priekšmeta saturs Ievads. Jēdziens par deformācijām un elastīgu ķermeni. Iedarbju un ārējo spēku klasifikācija. 

Pamata pieņēmumi un hipotēzes rīcībai ar spēkiem. Balstu veidi un balstu reakcijas, Šķēlumu 

metode konstruktīvo elementu aprēķinos. Spriegumi. 

1.; 2. un 3. nedēļa - 6 stundas lekcija un praktiskais darbs 

Stiepe un spiede. Aksiālspēki. Sprieguma stāvokļa un deformāciju analīze centriskas stiepes (spiedes) 

gadījumā. Stiprības aprēķini stiepes un spiedes gadījumā. 

4.; 5;. un 6. nedēļā 6 stundas lekcija un praktiskie darbi. 

Spriegumu un deformāciju mērīšanas metodes. Mehāniskie tenzometri. Elektriskie 

tenzometri. Izlieču mērītāji. 

7. nedēļā: 2 stundas lekcija un laboratorijas darbs. 

Materiālu mehāniskās pārbaudes. Plastisku un trauslu materiālu stiepes un spiedes 

diagrammas. Stiprības raksturotāji. Pieļaujamie spriegumi. Drošības koeficenti. 

8.un 9. nedēļā: 4 stundas lekcija un laboratorijas darbi. 

Praktiski aprēķini cirpē un virsmas spiedē. Jēdziens par cirpi (skaldi) un virsmas spiedi. 

Stiprības nosacījumi cirpē un virsmas spiedē. 

10. un 11. nedēļā: 4 stundas lekcija un praktiskie darbi. 

Liece. Lieces moments un šķērsspēks. Lieces normālie spriegumi. Stiprības aprēķins 

liecē. Lieces tangenciālie spriegumi. Deformācija lieces gadījumā. 

12.; 13. un 14. nedēļā: 6 stundas lekcija un laboratorijas darbi. 

Spiestu stieņu noturība. Spiestu stieņu noturības aprēķins. 

15. nedēļā: 2 stundas lekcija un praktiskais darbs. 

Konstrukciju aprēķins pēc robeţslodţu un robeţstāvokļu metodes. Aksiāli slogotu stieņu 

aprēķins. Siju aprēķins. 

16. nedēļā 2 stundas laboratorijas darbi. 

Praktisko darbu saraksts. 

1. Slodţu aprēķins. 2.Balsta reakciju aprēķins. 3.Centriski spiesta elementa aprēķins. 

4.Centriski stiepta elementa aprēķins. 5.Liekta elementa aprēķins. 

Laboratorijas darbu saraksts. 

1.Stiepta elementa (tērauda) pārbaude. 2.Daţāda izmēra spiestu elementu (betona) 

pārbaude. 3.Liektu elementu (koka) pārbaude. 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV      

Anotācija  Konstrukciju materiāli, to mehāniskās īpašības.Izotropu un anizotropu materiālu 

deformēšanās atkarībā no slodzes virziena un lieluma. Mehānisko īpašību 

noteikšanas metodes ar un bez ietekmes uz materiāla struktūru.Deformāciju un 

spriegumu noteikšanas mēriekārtas. Daţādu konstrukciju materiālu paraugu 

pārbaudes stiepē, spiedē, liecē un vērpē laboratorijas darbos. 

Literatūra  1.Formulas for Stress and Strain, fifth edition,Raymond J.Roark,Warren C.Young, 

1975, McGraw-Hill Book Company-624.p. 

2.Ispytanie materialov.pod red.H.bljumenauera,M.,Metalurgija.1979-RTU 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

Būvkonstrukciju profesora grupas laboratorijas un auditorijas.  

Nepieciešamās BMT359 ,Application of Buildings materials  
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priekšzināšanas  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 
 

BBM103 Datormācība (speckurss būvniekiem) 

Computer Sciences (special course for builders) 
 

Mācību priekšmeta pasniedzējs:     Ivars Radiņš, Dr.sc.ing., prof 
 
    Studiju programma   Būvniecība 
    Studiju profils  Būvniecība 
    Studiju veids             profesionālā 
    Studiju līmenis          bakalaurs 

   Studiju virziens         būvniecība. 
 

Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP. 
 
Mācību priekšmeta mērķis 
 
Apgūt iemaņas darbam ar MS Windows vidi un gatavām programmu paketēm MS Office, MathCad, galīgo elementu programmu 
Analysis for Windows 1.9 orientējoties uz būvmehānikas uzdevumu risināšanu. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
 
Galvenie uzdevumi ir: 

  apgūt iemaņas darbam ar failiem, pielietojamām programmām un servisa programmām Windows vidē;  

  apgūt racionālas darba metodes ar MS Word un MS Excel ar ievirzi būvniecības uzdevumu risināšanā; 

  apgūt būvmehānikas un matemātisku uzdevumu risināšanas metodes ar MathCad; 

  apgūt būvmehānikas uzdevumu risināšanas metodes ar galīgo elementu programmu Analysis for Windows 1.9. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. A.Geske, A.Grīnfelds. Teksta redaktors MS WORD 6.0 un 7.0 for Windows. 1998. 60 lpp. 
2. V.Vēzis. Microsoft EXCEL 5.0 ikvienam. 1994. 208 lpp. 
3. F. Bulavs, I. Kiščenko, I. Radiņš. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes būvniecības specialitātes studentiem. Rīga,  RTU, 2008, 

117 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 
 
Laboratorijas darbi, individuāli studentu darbi un to aizstāvēšana. 
 
Priekšmeta apguves vērtējums  
 
Ieskaite par veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 
 
Prasības priekšmeta apguvē 
 
Laboratorijas darbu apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu 
veikšana un aizstāvēšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam laboratorijas (praktiskajam) darbam 
 
Zināšanas par laboratorijas darba veikšanas metodiku un praktiskās aprēķinu programmas pielietošanas principiem un paņēmieniem. 
 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Darbu ieskaites pārrunas. 
 



Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 135 
 

Mācību priekšmeta saturs 
 

MS Word    

Word vides noskaņošana (komandu un darba rīku grupu rediģēšana, jaunu izveide un dzēšana, Tools…Options, Tools…AutoCorrect, 
View…Ruler ). Lappuses parametru iestādīšana. Sagataves (templates), normal.dot. To izveidošana un izmantošana. Režīmi dokumentu 
izvadīšanai uz ekrāna, to raksturojums. Dokumentu saglabāšanas veidi.   
Teksta formatēšana izmantojot Formatting grupā esošās piktogrammas un komandu Format…Font.... Simbolu ievietošana. Teksta 
pārnešana jaunā rindā. Rindkopa, tās formatēšana. Rindkopas robežas un ēnojums. Komanda Format…Paragraph.... Teksta ievietošana 
rāmī, tā formatēšana.  
Darbs ar tabulām. Tabulas izveidošana. Kursora pārvietošana tabulā. Komanda Insert…Caption.... Tabulas rediģēšana. Tabulas 
elementu izcelšana. šūnu, kolonnu un rindu ievietošana un dzēšana, pārvietošana un kopēšana. Tabulas kolonnu platuma un rindu 
augstuma maiņa. Datu šķirošana tabulās. Citas komandu grupas Table komandas.  
Racionāls darbs ar dokumentu. Sagatavju (template) izmantošana. Kolontitulu veidošana. Stilu izmantošana, jaunu stilu veidošana. 
Pogas Format Painter izmantošana. Lauki, dokumentu formu sagatavošana. Makrokomandu veidošana. Objektu ievietošana 
dokumentā.  
Darbs ar MS Equation 3.0.  

 

MS Excel  

MS Excel raksturojums: galvenā un dokumentu logu elementi. Formulu rinda. Darba burtnīca un lapas (tabulas). Excel tabulas 
raksturojums. Pārvietošanās tabulā. Tabulas loga sašķelšana. Informācijas ievadīšana tabulā. Relatīvās un absolūtās adreses. Formulu 
ievadīšana (Function Wizard). Aprēķinu secība.  
Šūnas satura rediģēšana un dzēšana. Tabulas apgabalu izcelšana, pārvietošana, kopēšana (ar peli, ar komandām). Komandas Paste 
Special, Paste Link. Komentāri. Tabulas apgabala, veselas tabulas ievietošana, izmešana.  
Darbs ar šūnu apgabalu izmantojot apgabala jūtīgo punktu. Komandas Edit…Fill... izmantošana. Darbību atsaukšana un atkārtošana. 
Kolonnu platuma un rindu augstuma maiņa. Tabulas kolonnu un rindu slēpšana un atklāšana. Datu kārtošana tabulā.  
Diagrammu veidošana. Standarta histogrammas veidošana. Diagrammas elementu rediģēšana. Diagrammas veidošana izmantojot 
programmu Chart Wizard.   
 

MathCad 13.0 

Mathcad iespējas, galvenais izvēles panelis, Mathcad komandu rindas. Darbs ar Mathcad apgabaliem, mainīgo un funkciju definēšana, 
masīvu definēšana, matemātisko izteiksmju veidošana un rediģēšana. Mainīgo un funkciju vērtību noteikšana. Funkciju grafiki. 
Matemātisku izteiksmju izskaitļošana un vienkāršošana. Integrāļu aprēķins. 
Vienādojumu saknes, linearas un nelinearas vienadojuma sistemas, polinoma saknes. Darbības ar matricām. Matemātiskās analīzes 
uzdevumi. Mērvienību lietošana 
Analysis for Windows 1.9. 
GEM programmas izmantošana būvmehānikas uzdevumu risināšanā. Kopnes aprēķins. Rāmja aprēķins. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 

 kursa apjoms  32 stundas; 
 laboratorijas darbi                   32 stundas;  
                  individuālo darbu aizstāvēšana; 
                   ieskaite. 
 

Kalendārais plāns 

 
Skat.mācību priekšmeta Datormācība speckurss būvniekiem programmu BBM 103. 
 
Mācību priekšmeta Datormācība speckurss būvniekiem nozīme būvniecības bakalauru profesionālo studiju PROGRAMMĀS. 
 
Mācību priekšmets sagatavo studentu racionālai turpmāko studiju priekšmetu apguvei. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  IDA117 

Nosaukums  Darba aizsardzības pamati  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Darba un civilās aizsardzības katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 1.0 kredītpunkti; 1.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors  

Ziemelis Valdis - Docents (praktiskais)  

Bartušauskis Jānis - Lektors 

Tematu izklāsts  Ievads darba aizsardzībā, darba aizsardzības sistēmas izveidošana un 

organizēšana uzņēmumā.   Darba vides riski. Ķīmiskie darba vides riski. Drošības 

datu lapa. Bioloģiskie darba vides riski. Traumatisms. 

Ergonomika. Darba likumdošana.  

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU      

Anotācija  Valsts politika un prasības darba aizsardzībā. Darba vides kaitīgieun bīstamie 

faktori, to iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. Pasākumi šīs 

iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 

Literatūra  1. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, V.Ziemelis un c. Darba aizsardzība. Lekciju 

konspekts. RTU, 2001. - 114 lpp. 

2. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekciju konspekts, 2. 

daļa.  

RTU, Rīga - 2002. - 144 lpp. 

3. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ţ.Roja. Darba vides risku novērtēšanas vdlīnijas. Rīga, 

2003.  

- 72 lpp. 

4. Darba aizsardzības Likuma vadlīnijas. Rīga, 2002. - 52 lpp. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  ICA301 

Nosaukums  Civilā aizsardzība  

Studiju priekšmeta 

statuss programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta 

līmenis  

Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Akadēmiskais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Darba un civilās aizsardzības katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 1.0 kredītpunkti; 1.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Anatolijs - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 

Tematu izklāsts    tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to realizācijas shēmas noteikšana; 

 objekto bīstamo faktoru identificēšana; 

 jaunas tehnikas un tehnoloģisko procesu projektēšana saskaņā ar mūsdienīgajām 

ekoloģiskās un tehnogēnās drošības prasībām, ar nolūku celt tautas saimniecības 

objektu un tehnisko sistēmu funkcionēšanas stabilitāti; 

 prognozēšana un pareizu lēmumu pieņemšana ārkārtējo situāciju apstakļos 

cilvēku aizsardzībai iespējamās avārijās, katastrofās, stihiskajās nelaimēs, kā arī 

to seku likvidācijas gaitā; 

 drošības sistēmu vadība tehnogēno un citu risku līmeņu morālo un materiālo 

zaudējumu samazināšana, cilvēku dzīves un darbības drošības veidošana. 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU      

Anotācija  Ārkārtēju situāciju prognozēšanas un novērtēšanas principi tehniskās sistēmās. 

Avāriju, katastrofu un stihisku nelaimju likvidēšanas pasākumi. Cilvēku dzīves un 

darbības apstākļu nodrošinājums ārkārtējāssituācijās. 

Mērķis un uzdevumi, 

izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

Pasniegt topošajiem daţādu nozaru speciālistiem teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas iedzīvotāju un raţošanas objektu aizsardzībā no iespējamo avāriju, 

katastrofu, stihisko nelaimju sekām, kā arī šo seku likvidācijas gaitā. 

Literatūra  1. Būvnormatīvs LNB 201-96 "Ugunsdrošības normas". 

2. LR krimināllikums, R, 1998. 

3. Valsts ugunsdrušības noteikumi (VUN-001), LR, IEM, 1992, 91 lpp. 

4. Objekta civilās aizsardzības piāns ārķartēju gadījumos (makets), LR, CA centrs, 

1995, 50 lpp. 

5. Ārkārtējo situāciju apzināšana un gatavība tām vietējā līmenī. Reaģēšana uz 

tehnoģēnām avārijām. Rupniecības un vides birojs Apvienoto Nāciju Vides 

Programmu LR CA centrs - 1995. - 50.lpp. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  BĢE296 

Nosaukums  Ģeodēzija  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Akadēmiskais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Ģeomātikas katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 3.0 kredītpunkti; 4.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Balodis Jānis - Docents 

Mācībspēks Reiniks Mārtiņš - Lektors 

Tematu izklāsts  1.    Ievads. Ģeodēzijas pamati. 

Ģeodēzija, tās uzdevumi un saturs. Ģeodēzijas nozares. Ģeodēziskie 

mērījumi. Ģeodēzisko mērījumu precizitāte. Ģeodēzisko mēru vienības. 

Zemes veids un lielums. Ģeoīds. Zemes elipsoīds.  Starptautiskā 

ģeodēziskā sistēma WGS-84. 

 

2. Priekštati par zemi. 

Zemes planetārais stāvoklis. Zemes uzbūves modelis. Zemes fizikālās 

īpašības: magnētisms, smaguma spēks. Zemes attēlošanas veidi: 

globuss, karte, plāns. Mērogs. Horizontālā projekcija. Zemes virsmas 

sagrozījumi horizontālā un vertikālā plaknē. Reljefa attēlošanas veidi. 

Horizontāle. 

 

3. Punktu koordinātu noteikšana. Līnijas orientēšana. 

Plaknes ģeodēzisko koordinātu sistēmas. Punktu augstumu sistēmas. 

Tiešais un pretējais punkta augstuma noteikšanas uzdevums. Līnijas 

orientēšana: azimuts, rumbs, direkcionālais leņķis. Ģeogrāfiskā un 

magnētiskā meridiāna noteikšana. Tiešais un pretējais ģeodēziskais 

uzdevums horizontālā plaknē. Direkcionālā leņķa pārnešana. 

 

4. Teodolīts. Horizontālo un vertikālo leņķu mērīšana. 

Teodolīta uzbūve. Galvenie ģeometriskie nosacījumi un to pārbaude. 

Horizontālo leņķu mērīšanas metodes un precizitāte. Vertikālo leņķu 

mērīšanas metodes un precizitāte. 

 

5. Attāluma mērīšana. 

Attāluma mērīšanas metodes un precizitāte. Attāluma mērīšana ar 

mērlentu un ruleti. Pavedienu tālmēri. Digitālie tālmēri. Netiešās 

attāluma mērīšanas metodes. Slīpa attāluma reducēšana uz horizontālo 

garumu. 

 

6. Nivelieris. Paaugstinājuma mērīšana. 

Paaugstinājuma mērīšanas metodes un precizitāte: ģeometriskā, 

trigonometriskā un hidrostatiskā līmetņošana. Nivelieris, uzbūve, 

galvenie ģeometriskie nosacījumi un to pārbaude. Nivelieris ar optisko 

mikrometru. Digitālais nivelieris. Lāzera nivelieris. 

 

7. Ģeodēziskie tīkli. 

Valsts ģeodēziskais tīkls. Uzmērīšanas pamattīkls. Slēgts teodolīta 

gājiens. Izstiepts teodolīta gājiens. Ģeodēzisko tīklu uzmērīšanas 

metodes un precizitāte. 

 

8. Ģeodēziskais augstuma tīkls. 

Valsts ģeodēziskais augstuma tīkls. Slēgts līmetņošanas gājiens. 

Līmetņošanas gājiens starp diviem reperiem. Karājošs līmetņošanas 

gājiens. Precīzā un tehniskā līmetņošana. 
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9. Horizontālās un vertikālās uzmērīšanas metodes. 

Līniju uzmērīšanas metode. Taisnleņķa un polāro koordinātu metode. 

Leņķu un līniju krustojuma metode. Apvidus topogrāfiskie objekti. 

Virsmas līmetņošana. Tahimetrija. Aerotopogrāfiskā uzmērīšana. 

Ortofoto. Digitālā karte. 

 

10. Profila uzmērīšana. 

Profila veidi un elementi. Garenprofila uzmērīšana un sastādīšana. 

Profila projekta elementi: slīpums, projekta un darba augstumi, nulles 

darba punkts. Trases uzmērīšana. Trases pagrieziena līknes. Riņķa 

līkne, tās galvenie elementi. Klotoīda. Līknes detalizēta nospraušana. 

 

11. Inţeniertopogrāfiskā uzmērīšana. 

Topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi. Uzmērīšanas pamatojums. 

Uzmērāmie objekti un metodes. Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana. 

Esošo plānu skenēšana. Inţeniertopogrāfiskā digitālā karte. 

 

12. Ģeodēziskie mērījumi būvniecībā. 

Projekta līnijas virziena un leņķa nospraušanas metodes. Attāluma 

atlikšana. Punkta augstuma nospraušana. Punkta augstuma pārnešana 

montāţas zonā. Punkta koordinātu nospraušana. Augstuma nosraušana. 

Vertikālās līnijas un vertikālās plaknes nospraušana. Slīpas līnijas 

nospraušana. Šķērsprofila nospraušana. 

 

13. Būvniecības ģeodēziskais projekts. 

Ģeodēzisko darbu sastāvs un projekts. Būves ģeodēziskie atbalsta tīkli. 

Būvasu nospraušanas ģeodēziskais projekts. Būvasu nospraušanas 

metodes un precizitāte. Būvdetaļu detalizētā nospraušana. Būvniecības 

un montāţas asu pārnešana būves stāvos. Ģeodēziskie izpildmērījumi. 

 

14. Būvju deformācijas. 

Deformāciju veidi. Būves pamatu sēšanās novērošana. Sēšanās procesa 

analīze un grafiskie attēli. Horizontālu deformāciju novērošanas 

metodes. Krānu slieţu ceļu ģeodēziskā kontrole. Torņveida būvju un 

mastu vertikālā noliece. 

 

15. Globālā pozicionēšanas sistēma - GPS. 

16. GPS uzbūve un darbības principi. satelītu signālu fizikālie pamati. 

Pozicionēšana ar kodētiem signāliem. Signālu fāzes mērījumi. GPS 

uztvērēji. Absolūtā un relatīvā pozicionēšana. Mērījumu apstrāde un 

rezultāti. Diferenciālais GPS. Koordinātu noteikšanas precizitāte. 

 

16. Ģeogrāfiskā informācijas sistēma – ĢIS. 

Datu bāzes shēma. Apvidus objektu klasifikators un klasifikācijas 

shēma. Pārskata kartes shēma. 

 

Laboratorijas un praktiskie darbi. 

 

1.L Teodolīts. 

Galveno vienkāršāko ģeometrisko nosacījumu pārbaude. Teodolīta 

nolasīšanas ierīces. 

 

2.L Horizontālā un slīpuma leņķa mērīšana. 

Leņķa mērīšanas metodes. 

 

3.L Nivelieris. 

Paaugstinājuma mērīšana. Slēgta līmetņošanas gājiena mērīšana un 

mērījumu izlīdzināšana. 

 

4.P Slēgts teodolīta gājiens. 

Mērījumu izlīdzināšana. Koordinātu aprēķins (pēc mērījumu ţurnāla). 

Platības aprēķins. 
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5.P Garenprofils, šērsprofils. 

Reljefa augstumu aprēķināšana trases garenprofilam pēc līmetņošanas 

datiem (Slēgta līmetņošanas gājiena ar starppunktiem mērījumu ţurnāls). 

Projekta augstumi. Darba atzīmes. 

 

6.P Trases pagrieziens. 

Līknes galvenie punkti. Līknes detālās nospraušanas metodes un elementi 

pa loku un pa klotoīdu. 

 

7.P Virsmas līmetņošana pa kvadrātiem. 

Horizontāļu iezīmēšana plānā. Zemes darbu balanss. Zemes darbu tilpuma 

aprēķināšana. 

 

8.L Tahimetrija. 

Laboratorijas tahimetriska uzmērīšana un plāna satādīšana. 

 

9.P Būves nospraušanas elementi 

Būves koordinātu un augstuma noteikšana pēc kartes. Nospraušanas 

elementu apreķināšana. 

 

10.L Nepieejama punkta noteikšana. 

Koordinātu un augstuma noteikšana tālam nepieejamam punktam. 

   

Sasniedzamie studiju rezultāti 

un to vērtēšana  

Laboratorijas un praktiskajos darbos tiek vērtētas spējas izmantos lekcijās un 

patstāvīgās studijās iegūtās zināšanas. Izdarītais darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts”. 

Visiem darbiem jābūt ieskaitītiem. 

Eksāmenu vērtē pēc 10 ballu  sistēmas kur zemākai sekmīgais vērtējums ir 4  

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU   DE      

Anotācija  Ģeodēzijas pamatprincipi. Koordinātu sistēmas. Ģeodēziskie 

mērījumi:instrumenti, metodes, precizitāte. Horizontālā un vertikālāuzmērīšana. 

Ģeodēziskie tīkli. Topogrāfiskā uzmērīšana.Aerofotouzmērīšana. Ģeodēziskie 

darbi būvju projektēšanā, celtniecībā,ekspluatācijā. Būvkonstrukciju ģeodēziskā 

kontrole. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

 Apgūt ģeodēzijas pamatus, iepazīties ar ģeodēziskajiem instrumentiem, 

ģeodēziskajiem mērījumiem un metodēm. Apgūt ģeodēzisko darbu veidus 

būvniecībā. 

Literatūra  V.Freijs, U.Zuments u.c. Ģeodēzija. R.,1993. 

J.Bikše, J.Ancāns. Ģeodēzijas teorētiskie pamatjautājumi. R.,1997 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

Specializētā auditorija, specializētās laboratorijas. Kodoskops, videoprojektors  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

nav prasību  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  BĢE298 

Nosaukums  Ģeodēzijas praktikums  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Akadēmiskais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Ģeomātikas katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Štrauhmanis Jānis - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Reiniks Mārtiņš - Lektors 

Tematu izklāsts   1. Prakses ievaddaļa.        

1.2. Iepazīšanās ar uzmērāmo apvidu.    

1.3. Ģeodēziskās zīmes. 

      1.4. Apvidus shēmas sastādīšana.                                                                     

1.5. Prakses lietas uzsākšana. 

1.6. Ģeodēzisko instrumentu saņemšana pēc pieprasījuma.  

2. Teodolīta gājiens.  

2.1. Teodolīta pārbaudīšana(laboratorijā un uz lauka). 

2.2. Gājiena projektēšana.                                                 

  

      2.3. Gājiena shēmas sastādīšana.                     

  

      2.4. Punktu nostiprināšana.  

2.5. Punktu piesaistīšana apvidus objektiem.    Punktu abrisu sastādīšana. 

2.6. Teodolīta gājiena horizontālo leņķu mērīšana   (neatkarīgi 2 reizes). 

      2.7. Gājiena horizontālo leņķu aprēķināšana.   

      2.8. Gājiena malu mērīšana(neatkarīgi 2 reizes).  

      2.9. Gājiena malu garumu aprēķināšana.    

      2.10. Gājiena punktu koordinātu aprēķināšana 

3. Nivelēšanas gājiens.  

       3.1. Gājiena projektēšana.    

       3.2. Gājiena shēmas sastādīšana  

       3.3. Niveliera pārbaudīšana(laboratorijā un uz lauka).   

       3.4. Gājiena punktu nivelēšana(neatkarīgi 2 reizes). 

       3.5. Gājiena punktu augstumu aprēķināšana. 

4. Topogrāfiskā uzmērīšana.   

4.1.Horizontālā uzmērīšana.  

4.1.1.Uzmērīšanas projektēšana. 

      4.1.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana.  

 4.1.3. Topogrāfisko objektu piesaistīšana uzmērīšanas līnijām. 

         4.1.4. Topogrāfisko objektu koordinātu aprēķināšana.  

       4.2. Vertikālā uzmērīšana.  

 4.2.1.Uzmērīšanas projektēšana.   

        4.2.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana. 

    4.2.3. Topogrāfisko objektu nivelēšana.   

       4.2.4. Topogrāfisko objektu augstumu aprēķināšana.      

       4.3. Tahimetrija.  

 4.3.1. Uzmērīšanas projektēšana 

 4.3.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana. 

      4.3.3. Topogrāfisko objektu noteikšana ar tahimetrijas metodi. 

     4.3.4. Topogrāfisko objektu koordinātu un augstumu aprēķināšana. 

       4.4. Topogrāfiskā plāna sastādīšana.       

  5. Prakses nobeigšana.  

Sasniedzamie studiju 

rezultāti un to vērtēšana  

1. Prakses lietas sakārtošana.                                        

2. Darba pārbaudīšana un iesniegšana. 

3. Ieskaite.   

Priekšmeta apgūšanas Nav paredzēts  
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iespēja tālmācības ceļā  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU   DE      

Anotācija  Horizontālā uzmērīšana: atbalsta tīkls, situācijas uzmērīšana, plānasastādīšana. 

Vertikālā uzmērīšana: atbalsta tīkls, līmetņošana,reljefa plāns. Tahimetrija. Trases 

uzmērīšana, līknes, garenprofils,šķērsprofils. Būvasis, to nospraušana. 

Mērķis un uzdevumi, 

izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

Praktiski apgūt ģeodēzisko darbu veidus būvniecībā. Gūt pamatiemaņas darbā ar 

ģeodēziskiem instrumentiem; Veikt ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi un 

novērtēt precizitāti. 

Literatūra  V.Freijs, U.Zuments. Ģeodēzija. R.,1993. 

O.Kondruse . Darbs ar karti un plānu. R.,RTU, 2003. 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

Specializētās laboratorijas  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

BĢE296 ,Ģeodēzija  

Studiju priekšmeta kods  BĢE298 

Nosaukums  Ģeodēzijas praktikums  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Mācību priekšmeta nosaukums 
 

BBM 407 Būvmehānika ( speckurss)  
Structural Analysis (special course) 

 
Mācību priekšmeta pasniedzējs:          Ivars Radiņš  Dr. sc. ing., prof. 
  
    
    Studiju programma   Būvniecība 
    Studiju profils  Būvniecība 
    Studiju veids             profesionālā 
    Studiju līmenis          bakalaurs 

   Studiju virziens         transportbūves                                                       
 

Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP. 
 
Mācību priekšmeta mērķis 
 
Apgūt būvkonstrukciju deformatīvā un spriegumstāvokļu noteikšanas metodes un paņēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas 
konstrukciju aprēķinu pastāvošo metožu pilnveidošanai, jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo 
būvju slogojuma stāvokļa diagnosticēšanai, izstrādājot jaunus, rekonstrukcijas un pastiprināšanas projektus. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
 
Galvenie uzdevumi ir: 

  iepazīt iespējamās konstrukciju  aprēķinu shēmas;  

  apgūt būvju un konstrukciju elementu piepūļu aprēķiniem nepieciešamās iemaņas; 

  iepazīties ar piepūļu aprēķina metodēm; 

  apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaņas; 

  apgūt konstrukciju racionālas struktūras izvēli; 
  

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 

1. I. Melderis, G. Teters. Būvmehānika. Zvaigzne, 1977, 560 lpp. 
2. I. Melderis, V. Juriksons. Būvmehānikas uzdevumi ar atrisinājumiem. Rīga. Zvaigzne, 1970, 367 lpp. 
3. Дарков А. В. Строительная механика. Высшая школа, 1976, 600 с.  
4. Jefrey P. Laible. Structural Analysis.HOLT RINEHART AND WINSTON,1985, 901 p. 
5. F. Bulavs, I. Radiņš. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga, RTU, 2010, 250 lpp. 
6. F.Bulavs, I.Radiņš  Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika. Rīga, RTU, 2008, 254 lpp. 
7. F.Bulavs, I.Radiņš  Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika. Rīga, RTU, 2008, 203 lpp. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode 
 
Lekcijas, praktiskie darbi, individuāli studentu aprēķinu darbi un to aizstāvēšana. 
 
Priekšmeta apguves vērtējums  
 
Eksāmens, lai novērtētu studenta  spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērķiem vai profesionālām vajadzībām izmantot lekcijās, 
praktiskajos darbos un literatūras studijās iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā.   
 
Prasības priekšmeta apguvē 
 
Lekciju, praktisko nodarbību   apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu 
darbu veikšana un aizstāvēšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam  praktiskajam darbam 
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Zināšanas par praktiskā darba veikšanas metodiku, un praktisko aprēķina programmu pielietošanas principiem un paņēmieniem. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

 
Atskaite par individuāli veiktiem aprēķinu darbiem, t.sk. secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, darbu ieskaites pārrunas. 
 
Mācību priekšmeta saturs 
 
Nemainīga šķērsgriezuma stieņa ļodze. Eilera metode. Vispārīgi jēdzieni par ļodzi. Kritiskais spēks. Kritiskā spēka noteikšana ar Eilera 
metodi stienim, kuram abos galos ir locīklas. Stieņa liektās ass vienādojums pēc noturības zuduma. Stieņu galu balstījuma veidu 
iespaids uz kritisko spēku.Potenciālās enerģijas metode kritiskā spēka noteikšanai Lagranža - Dirihlē kritērijs. Līdzsvara veidi. Kritiskais 
spēks. ritiskā spēka noteikšana ar ļodzes koeficienta metodi. Kritiskais ļodzes spriegums. Eilera formulas pielietošanas robežas. 
Kritiskais spēks. Ekscentricitātes un šķērsspēka ietekme uz krtisko spēku. Liektās ass diferenciālvienādojums. Kritiskais spēks. 
Mainīga  šķērsgriezuma stieņu noturība. Divposmu stieņa noturība. Timošenko metode. 
Saliktu stieņu noturība. Režģojuma veida ietekme. Šķērsspēka ietekme. Kritiskais spēks. 
Rāmja noturība. Kritiskā spēka noteikšana ar spēka metodi. Kritiskā spēka noteikšana ar pārvietojumu metodi. 
Liece un ļodze.Rezultējošais lieces moments. Maksimālie spriegumi.  
Loku noturība. Riņķveidīgu loku noturība. Parabolisku loku noturība. 
Sistēmu ar vienu kustības brīvības pakāpi svārstības.Vispārīgs jēdziens par elastīgām svārstībām. Brīvās svārstības. Vides pretestība. 
Uzspiestās svārstības. Reducētā masa. Donkerleja formula. Releja formula. Dinamiskais koeficients. Rezonanse. 
Sistēmu ar vairākām brīvības pakāpēm svārstības. Kustības diferenciālvienādojums. Brīvās svārstības. Uzspiestās svārstības.  
Sistēmu ar bezgalīgi lielu brīvības pakāpju skaitu svārstības. Kustības diferenciālvienādojums. Brīvās svārstības. Uzspiestās svārstības.  
Plakanu rāmju dinamiskā aplēse. Problēmas būtība. Rāmja aplēse ar spēka metodi. Rāmja aplēse ar pārvietojumu metodi. Rāmja 
aplēses tuvinātās metodes. 
 
Individuālie aplēses darbi: 
1. Rāmja aplēse uz noturību. 
2. Rāmja aplēse uz vibrāciju slodzi. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 

 kursa apjoms 48 stundas; 
 lekcijas  32 stundas; 
            praktiskie darbi        16 stundas;  
            individuālo darbu aizstāvēšana; 
            ieskaite 

Kalendārais plāns 

 
Skat.mācību priekšmeta BŪVMEHĀNIKA( speckurss)   programmu BBM 407. 
*** 
Mācību priekšmeta BŪVMEHĀNIKA   nozīme būvniecības bakalauru profesionālo studiju PROGRAMMĀ. 
 
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par būvju un to konstruktīvo elementu  faktiskā deformatīvā un 
spriegumstāvokļa noteikšanas metodēm, paņēmieniem un izmantojamām  skaitliskā aprēķina programmām. Priekšmets rezumē visas 
iepriekš iegūtās zināšanas materiālu un konstrukciju mehānikā un noslēdz būvstatikas kursu, nodrošinot studenta spēju patstāvīgi veikt 
būvkonstrukciju piepūļu aprēķinus atbilstoši izvēlētai aprēķinu shēmai un izvēlēties uzdotajiem ekspluatācijas apstākļiem atbilstošu 
racionālāko konstrukcijas shēmu.  Priekšmets orientēts  uz drošu, racionālu un ekonomiski izdevīgu konstrukciju radīšanu.   
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB413 

Nosaukums    Pilsētu ceļi, ielas un laukumi 

Urban roads, streets and squares 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents 

Mācībspēki Bidzāns  Jānis  – lektors 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ceļu un ielu būvniecību regulējošie 

likumi, standarti un būvnormatīvi 

 4 

 2. Apdzīvotu vietu apbūves nosacījumi. 

Satiksmes organizācijas principi 

apdzīvotās teritorijās. 

 4 

 3. Satiksmes elementu dimensionēšana. 

Plūsmas parametru novērtēšana. Pilsētas 

ceļu klasifikācija 

 6 

 4. Ceļa parametru un nepieciešamās 

satiksmes infrastruktūras noteikšana un 

projektēšanas principi 

 6 

 5. Satiksmes organizācijas principi 

apdzīvotās vietās. Satiksmes drošības 

apsvērumi. 

 4 

 6. Ceļumezgli apdzīvotā vietā. Satiksmes 

regulēšana mezglos. Mezglu 

caurlaidspēja  

 4 

 7. Satiksmes plūsma apdzīvotās vietās. 

Gājēji, riteņbraucēji, sabiedriskais 

transports. 

 4 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Spēj patstāvīgi projektēt ceļu un ielu 

ievērojot apdzīvotas vietas specifiku. 

 eksāmens 

 Orientējas apdzīvotu vietu apbūvi 

regulējošos normatīvajos dokumentos un 

standartos.  

 eksāmens 

 Pārzina apdzīvotas teritorijas satiksmes 

organizācijas principus. 

 eksāmens 

 Prot izvērtēt satiksmes plūsmas parametrus 

un atbilstoši tiem noteikt piemērotus 

satiksmes infrastruktūras risinājumus. 

 eksāmens 
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Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu projektēšanas teorētiskā kursa  jautājumus, kuri skar satiksmes 

infrastruktūras projektēšanu apdzīvotās teritorijās: ceļa konstrukcijas izvēli, infrastruktūras 

risinājuma izvēli. Ietverta arī satiksmes drošības kritēriju izvērtēšanas metodika, un 

atbilstošo satiksmes organizācijas risinājumu izvēle. Projektēšanas principi  balstīti uz 

Eiropas un Latvijas būvnormatīvu lietošanu.   

The course includes urban road and street design aspects. It contains basic issues of urban 

traffic theory, road structure, safety solutions, and traffic management. The principles for 

choose of appropriate traffic management in junctions. The road infrastructure design 

solutions are based on European and Latvian design codes . 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Spēs veikt pilsētas autoceļa vai ielas projektēšanu atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības 

tiesību un būvniecības normām. Pratīs izvērtēt apdzīvotas vietas satiksmes plūsmas, to 

sastāvu un izvēlēties tiem atbilstošus satiksmes risinājumus. Pratīs lietot būvniecību  

reglamentējošo dokumentāciju, analizēt satiksmes situāciju, noteikt nepieciešamos ceļa 

infrastruktūras risinājumus. Pratīs lietot profesionālo nozares terminoloģiju valsts valodā. 

Literatūra 1. J.Bidzāns. Pilsētu ielas, ceļi un laukumi, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 2007 

2. LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 

3. LVS 190–7 ”Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi ” 

4. LVS 190–8 ”Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi” 

5. Ceļu tīkla plānošana, LVC, Rīga, 2000 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss),  matemātika,  tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika, 

ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB452 

Nosaukums    Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 

Road engineering (basic) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Naudţuns  Juris,- Dr.sc.ing, profesors 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ceļa un automobiļa mijiedarbība Road – vehicle interaction 4 

 2. Plāna, garenprofila un šķērsprofila 

elementi 

Horizontal, vertical and lateral 

alignment elements  

4 

 3. Ceļa konstrukcijas projektēšana Road structure design 6 

 4. Ceļa segas projektēšana Road  pavement  design 12 

 5. Ceļa redzamība Road visibility 6 

 6. Telpiskā projektēšana Spatial design 4 

 7. Vienlīmeņa ceļumezgli At level junctions 10 

 8. Vairāklīmeņu ceļumezgli Multilevel junctions 6 

 9 Ģeosintētisko materiālu lietošana un 

aprēķins 

Use and calculation of geosyntethic 

matherials 

4 

 10 Pieturas, stāvvietas Stops and parkings 2 

 11 Satiksmes organizācijas paņēmieni Trafic management methodes 6 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Spēj patstāvīgi projektēt un aprēķināt  ceļa 

konstrukcijas elementus un konstrukciju 

kopumā 

 Kontroldarbs, kursa darbs, eksāmens 

 Spēj paskaidrot ceļa konstrukcijas elementu 

nozīmi, funkciju un darbības specifiku 

 Kontroldarbs, eksāmens 

 Spēj izvēlēties, aprēķināt  un pamatot ceļa  

konstrukcijas risinājumu 

 Kursa darbs, eksāmens 

 Spēj noteikt optimālu satiksmes 

organizācijas risinājumu un pamatot to 

Kursa darbs, eksāmens 

 Should be able to design and calculate road 

structure elements and whole structure 

Test work, Study work, Examination 

 Should be able to explain designation and 

functionality of  road structure elements  

Test work, Examination 

 Should be able to select appropriate 

structure solution and  justify it 

Study work, Examination 

 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja Nē 
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tālmācības ceļā No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu projektēšanas teorētiskā kursa  pamatjautājumus: autoceļu 

konstrukcijas izvēli, konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju aprēķināšanu un atbilstošu 

būvniecības tehnoloģiju izvēli. Ietverta arī satiksmes drošības kritēriju izvērtēšanas 

metodika ceļa projekta risinājumam. Projektēšanas principi  balstīti uz Eiropas un Latvijas 

būvnormatīvu lietošanu.   

The course includes the main road design aspects. It contains basic issues of selection 

principles of road structure, safety solutions, and choose of structural material. The criteria 

for choose of appropriate construction technique. The road design methods are based on 

European and Latvian design codes . 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt autoceļa projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un 

Eiropas Savienības tiesību normām. Pratīs projekta risinājumā izmantot aktuālās un 

jaunākās būvniecības tehnoloģijas un orientēsies būvmateriālu lietošanas niansēs. Pratīs 

lietot būvniecību  reglamentējošo dokumentāciju, analizēt ceļa konstrukciju risinājumus, 

izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izvērtēt būvniecības 

tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas projektu, lietot profesionālo nozares 

terminoloģiju valsts valodā. 

Literatūra 1. A.Zariņš, J.Naudžuns. Autoceļu projektēšanas pamatkurss, RTU, Ceļu un tiltu 

katedra, 2008 

2. J.Naudžuns. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes 

izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006 

3. LVS 190–1 ”Ceļa trase” 

4. LVS 190–2 ”Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normalprofili” 

5. LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 

6. LVS 190–4 ”Vairāklīmeņu ceļu mezgli ” 

7. LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 

8. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 

1997 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss), fizika, materiālzinību pamati, matemātika,  tēlotāja 

ģeometrija un inţeniergrafika, ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB425 

Nosaukums    Tilti un inţenierbūves (pamatkurss) 

Bridges (basic) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Vispārīgs apskats par tiltiem un 

inţenierbūvēm. 

Overview of bridges and structures 

on roads. 

2 

2. Projektēšanas pamatprincipi. Basis of structural design. 4 

3. Slodzes tiltu projektēšanai. Actions on bridges. 4 

4. Tilta pārejas vietas projektēšana. Bridge hydraulics. 2 

5. Tiltu sistēmas. Bridge systems. 6 

6. Koka tilti. Timber bridges. 6 

7. Dzelzsbetona tilti. Reinforced concrete bridges. 10 

8. Tiltu balsti. Bridge peers and abutments. 4 

9. Tērauda un tēraudbetona tilti. Steel and composite bridges. 12 

10. Tuneļi. Tunnels. 6 

11. Tiltu būves tehnoloģijas. Bridge construction technologies. 8 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu un tuneļu 

būvniecības tehnoloģijas. 

Mājas darbi, eksāmens 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Exercises, Examination. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Exercises, Examination. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Exercises, Examination. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 
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Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metoţu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 

material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu un tuneļu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un 

Eiropas Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos 

sasniegumus, kā arī spēs veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību tiltu un tuneļu jomā. Pratīs 

pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izvērtēt būvniecības 

tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju 

valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges and tunnels 

according to the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying 

innovative approaches and technological achievements, can execute researches with 

scientific value in the area of bridges and tunnels. Are able to apply the construction 

regulating documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation for the transport infrastructure projects; estimate construction technologies; 

produce an organizational design plan of the construction work; use the professional 

terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Rudens semestris: 

1. Mājas darbs: Satiksmes slodţu kombinācijas.  

2. Mājas darbs: Tilta pārejas vietas parametru noteikšana. 

3. Mājas darbs: Dzelzsbetona aprēķini. 

Pavasara semestris: 

1. Mājas darbs: Tilta balstu aprēķins. 

2.Mājas darbs: Tērauda konstrukciju aprēķins. 

3.Mājas darbs: Tuneļa elementu aprēķins. 

Autumn semester: 

1. Exercise: Load action combinations. 

2. Exercise: Crossing hydraulics. 

3. Exercise:  Analysis of reinforced concrete bridge structure. 

Spring semester: 

1. Exercise: Analysis of bridge pier. 

2. Exercise: Analysis of steel bridge structure. 

3. Exercise: Analysis if tunnel structure.  

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

4. Bruhvihler E., Menn C. Stahlbetonbrücken // Springler-Verlag, 2004, 541p. 

5. Martin L.H., Purkiss J.A., Structural Design to EN 1993 and EN 1994, Elsevier, 2008, 

427 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  structure analysis.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas. 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Studiju priekšmeta kods  BBK308 

Nosaukums  Būvkonstrukcijas  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Akadēmiskais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Būvkonstrukciju katedra  

Apjoms daļās un KP  2 daļas; 6.0 kredītpunkti; 9.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Pakrastiņš Leonīds - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Pupurs Andrejs - Pētnieks  

Ozoliņš Raimonds - Doktors, Profesors  

Mieriņš Imants - Docents (praktiskais)  

Mitrofanovs Viktors - Pētnieks  

Bērziņš Ģirts - Pētnieks 

Tematu izklāsts  Eirokodeksu sistēma, to struktūra. Būvkonstrukciju projektēšanas drošuma 

koncepcija. Robeţstāvokļu definīcijas (ULS/SLS). Iedarbju veidi. 

Vienkāršotas iedarbju kombinācijas. Parciālie drošuma koeficienti galvena-

jiem aprēķina gadījumiem. Būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgie 

pamatnoteikumi. Būvkonstrukcijās pielietojamie galvenie materiāli, to 

pamatīpašības; būvkonstrukciju uguns-izturības robeţa. Koksnes kā 

būvmateriāla īpašības. Koksnes darbība slodţu ietekmē un tās īpatnību 

ievērtēšana konstrukciju projektēšanā. Koksnes degamība un koka 

konstrukciju ugunsaizsardzība. Koka konstrukciju nestspējas zudums 

ugunsgrēka gadījumā. Koksnes trupe un koka konstrukciju aizsardzība pret 

trupi. Galvenie plaknisko un telpisko koka būvkonstrukciju veidi. 

Plānsieniņu un sietveida telpiskās koka konstrukcijas. Centriski stieptu koka 

elementu aprēķins. Centriski spiestu koka elementu aprēķins. Liektu koka 

elementu aprēķins. Koka elementu greizā liece, aprēķins. Stiepti liektu koka 

elementu aprēķins. Spiesti liektu koka elementu aprēķins. Būvkoku 

savienojumi un to īpašības, darbības princips. Tapotie un naglotie koka 

elementu savienojumi, to aprēķins. Saliktu, ar padevīgām saitēm savienotu, 

koka elementu aprēķins. Koka konstrukciju līmētie savienojumi. Līmēšanas 

tehnoloģijas pamatnosacījumi.  Līmētas dēļu sijas - to konstrukcija un 

aprēķins. Koka konstrukciju gala iesējumu konstruēšana un aprēķins.  

Tēraudu mehāniskās īpašības, stiprības klases. Mazoglekļa tēraudi, to 

raksturojums un apzīmējumi. Mazleģētie tēraudi, to raksturojums un 

apzīmējumi. Tērauda pielietojamās klases izvēle. Tērauda velmējumu 

sortiments. Tērauda darbība statiskā slogojumā pie vienmērīga spriegumu 

sadalījuma.  Faktori, kuri sekmē tērauda pāreju trauslā stāvoklī. 

Robeţstāvokļu grupas. Tērauda konstrukciju aprēķina pēc robeţstāvokļu 

metodes pamatprincipi. Šķērsgriezumu klases (pēc EN 1993). Tērauda 

konstrukciju skrūvsavienojumu veidi, šajos savienojumos izmantojamo 

skrūvju tipi. Tērauda konstrukciju skrūvsavienojums bez skrūvju 

iepriekšēja sasprieguma – darbības princips un aprēķins bīdē. Tērauda 

konstrukciju skrūvsavienojums ar skrūvju iepriekšēju saspriegumu – 

darbības princips un aprēķins bīdē.  Tērauda konstrukciju metināšanas 

paņēmieni. Metināto savienojumu veidi. Metināšanas materiāli. Metināto 

pārlaidsavienojumu aprēķins pie vienlaicīgas lieces momenta, šķērsspēka 

un assspēka iedarbības. Tērauda siju tipi. Siju sistēmu veidi.  Velmētu un 

saliktu tērauda siju šķērsgriezuma projektēšanas principi. Tērauda siju 

stiprības un stinguma pārbaudes.  Jēdziens par tērauda siju vispārējo un tās 

elementu vietējo noturību; noturības pārbaudes aprēķina principi. 

Konstruktīvi pasākumi šo siju noturības nodrošināšanai. Jēdziens par 

centriski spiestu tērauda stieņu vispārējo noturību. Centriski spiestu tērauda 

pilnsienas kolonnu vispārējās noturības pārbaude. Centriski spiestu reţģotu 

tērauda kolonnu šķērsgriezumu un reţģu tipi. Šāda tipa kolonnu vispārējās 

noturības pārbaudes īpatnības. Tērauda kopnes, to klasifikācija. Šo kopņu 

galvenie gabarīta izmēri, stieņu šķērsgriezumu veidi. Tērauda kopņu 
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aprēķina shēmas un statiskā aprēķina principi. Stieņu šķērsgriezuma 

projektēšana. Saišu sistēma tērauda kopņu sistēmas noturības 

nodrošināšanai. Stiegrbetona konstrukciju attīstības vēsturisks apskats. 

Betons – tā īpašības, sastāvdaļas, klasifikācija.  Stiegru raksturojums, 

īpašības. Stiegrojuma veidi un nozīme.  Stiegrbetona būtība, trūkumi un 

priekšrocības. Stiegrbetona konstrukciju veidi, trūkumi un priekšrocības. 

Betona un stiegrbetona konstrukciju ilgmūţības jautājumi, betona korozijas 

veidi, stiegrojuma betona aizsargslānis. Stiegrota betona īpašības 

(momenta-liekuma diagramma), idealizētās materiālu sprieguma-

deformāciju sakarības. Stiegrbetona elementu nestspējas robeţstāvoklis 

liecē. Aprēķina pieņēmumi. Liektu stiegrbetona elementu saspriegti 

deformētā stāvokļa stadijas. Stiegrbetona sijas ar taisnstūra veida 

šķērsgriezumu aprēķina modelis. Relatīvo deformāciju diagramma un 

ekvivalentais spriegumu bloks. Liektu taisnstūra šķērsgriezuma stiegrbetona 

elementu ar vienkāršo (stiepto) stiegrojumu normālšķēlumu stiprības 

aprēķins (algoritms). Liekti elementi ar divkāršo stiegrojumu 

(pamatjēdziens). Liekti stiegrbetona elementi ar T- veida šķērsgriezumu, 

aprēķina pamatprincipi. Liektu stiegrbetona elementu slīpo šķēlumu 

stiprības aprēķins. Uzdevumi. Aprēķina parametru apzīmējumi. Galvenie 

spriegumi. Sabrukšanas veidi. Šķērsstiegrojuma veidi. Stiegrbetona 

elementi, kam nav nepieciešams šķērsspēku uzņemošs stiegrojums. Bīde 

starp sieniņu un plauktu T-veida šķērsgriezuma stiegrbetona sijās. Bīde 

saskares plaknē starp daţādos laikos betonētu betonu. Stiegrbetona 

elementu aprēķins vietējā spiedē (pie daļēji slogota laukuma).  Stiegrbetona 

elementu aprēķins uz caurspiešanu.  Stiegrbetona elementu ar nesaspriegtu 

stiegrojumu konstruēšanas principi: stiegru izvietojums, pieļaujamais 

liekuma diametrs, enkurojuma aprēķina garums, pārlaiduma garums, betona 

aizsargkārtas biezums. Konstruktīvās prasības stiegrbetona sijām 

(konstrukciju elementu detalizācija un īpašie noteikumi). 

Sasniedzamie studiju rezultāti 

un to vērtēšana  

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās 

izmantot praktiskā darba izstrādē. 

Eksāmens par spējām atbilstoši mācību priekšmeta uzdevumiem izmantot 

lekcijās, praktiskos darbos un literatūras studijās iegūtās zināšanas praktisku 

un pētniecisku jautājumu risināšanā. 

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta īstenošanas 

valodas  

LV   RU      

Anotācija  Plaknisko un telpisko būvkonstrukciju veidi.Konstrukciju materiāli,to 

vispārējās īpašības,priekšrocības un trūkumi.Konstrukciju projektēšanas 

būvnormatīvi,slodzes un iedarbības,to sakārtojumi.Metāla,koka un 

dzelzsbetona konstrukciju elementu nestspējas aprēķinu 

pamati.Būvelementu savienojumi un to aprēķins. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

 Apgūt metāla, koksnes un plastmasas, betona un stiegrota betona 

būvkonstrukciju pamatelementu aprēķina un konstruēšanas metodes, 

ievērtējot to izgatavošanas, transportēšanas, montāţas un ekspluatācijas 

īpatnības. 

Patstāvīgais darbs, tā 

organizācija  

un uzdevumi  

   

Literatūra  Kadišs F. u.c. Metāla konstrukcijas, R:Zvaigzne, 1991, 416 lpp. 

Ulpe J., Kupče L. Koka un plastmasu konstrukcijas. - R:Zvaigzne, 1991, 

304 lpp. 

Būvkonstrukcijas.T.Caja red.1.un2.d.,R., Zvaigzne.1991. - RTU bibl.-190 

Blass H.I., Aune P. and. others Timber Engineering, Step I (bases of design 

material properties, Structural components and joints): Centrum Hont, 1995 

APA Engineered Wood handbook. Ed.Thomas G.Williamson. McGraw-

Hill, 2002, 12-74 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta īstenošanai  

Būvkonstrukciju katedras auditorijas un laboratorijas  



Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 153 
 

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

BBM208 ,Būvmehānika  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB306 

Nosaukums    Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 

Road engineering (introduction) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Naudţuns  Juris,- Dr.sc.ing, profesors, Gorda Ilmārs 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ceļu būvniecības un projektēšanas 

vēsture, autosatiksmes nozīme, 

transporta sistēma. 

 6 

 2. Autoceļa projektēšanas process, 

juridiskie un būvnormatīvi, standarti 

 6 

 3. Inţenierizpētes metodes, lietošana, 

principi 

 4 

 4. Autoceļa trases izvēles principi, telpiskā 

projektēšana. 

 8 

 5. Autoceļa trases plāna un garenprofila 

projektēšanas principi 

 12 

 6. Ceļa konstrukcijas projektēšanas 

principi, ceļa sega 

 6 

 7. Ceļa mezglu projektēšanas principi  4 

 8. Ūdens novades sistēma, sāngrāvja un 

caurtekas aprēķins, drenāţa 

 10 

 9. Vides aizsardzības aspekti ceļu 

projektēšanā 

 4 

 10 Satiksmes organizācijas elementu 

projektēšanas principi 

 4 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Pārzina nozares struktūru, attīstības vēsturi 

un orientējas aktuālajos attīstības virzienos 

Eksāmens 

 Spēj lietot būvnormatīvus, standartus un 

pārzina nozares likumdošanu 

 Kursa darbs, eksāmens 

 Spēj patstāvīgi projektēt un aprēķināt  ceļa 

plāna, garenprofila un ūdensatvades 

elementus  

 Kursa darbs, eksāmens 

 Spēj izvēlēties un pamatot piemērotus ceļa 

segas risinājumus  

 Kursa darbs, eksāmens 

 Spēj izvēlēties un pamatot piemērotus ceļa  

konstrukcijas un satiksmes organizācijas 

risinājumus 

 Kursa darbs, eksāmens 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 
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Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu projektēšanas teorētiskā kursa vispārīgos jautājumus: autoceļu 

vēsturi,  nozares struktūru, juridiskos un tehniskos normatīvus. Tiek aplūkoti ceļu 

būvniecībā izmantojamie būvmateriāli, tehnoloģijas un specifika, kas saistīta ar to 

izmantošanu projekta risinājumos.  Tiek sniegtas pamatzināšanas par ceļa trases, 

garenprofila un galveno konstrukciju projektēšanas principiem un metodēm   

The course contain general road engineering issues, including road development  history, 

industry structure, legal and technical regulations. Road construction materials and 

technologies used are discussed. Basic knowledge on the design principles of horizontal 

alignment, longitudinal profile and the main structures are given. The road design methods 

are based on European and Latvian design codes . 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Pārzinās nozares attīstības vēsturi, un tās aktuālo struktūru. Spēs patstāvīgi projektēt 

autoceļa plāna, garenprofila un galveno konstrukciju risinājumus atbilstoši Latvijas un 

Eiropas Savienības tiesību normām. Pratīs izmantot projektā praksē lietotās būvniecības 

tehnoloģijas un būvmateriālus. Orientēsies būvniecības juridiskajos un normatīvajos 

jautājumos. Pratīs izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju. Pratīs  lietot 

profesionālo nozares terminoloģiju valsts valodā. 

Literatūra 1. J.Naudžuns. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes 
izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006 
2. J.Lūsis, E. Slēde, J. Mengots, Autoceļi, Liesma, 1972 
3. LVS 190–1 ”Ceļa trase” 
4. LVS 190–2 ”Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normalprofili” 
5. LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 
6. LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 
7. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 
1997 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Fizika,  Matemātika,  Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika, Ģeodēzija, Hidraulika 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

 
Mācību spēks: Prof. Boriss Gjunsburgs 
 

BŪK 403 Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija 
 
Studiju programma: Transportbūves 
Studiju profils:               Būvniecība 
Studiju veids:   5.līmeņa profesionālās 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP 
Mācību priekšmeta mērķis: priekšmeta studijām jānodrošina zināšanas par šķidruma kustības vaļējās gultnes, mazo hidrotehnisko būvju 
hidrauliskiem aprēķiniem, hidroloģiju un hidrometriju. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi:  

 Hidrodinamikas uzdevumi un pētīšanas metodes; 

 Vienmērīgās un nevienmērīgās kustības veidi vaļējās gultnes; 

 Hidrotehnisko būvju hidrauliskie aprēķini; 

 Hidroloģijas un hidrometrijas metode. 
 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas. 

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi:Ieskaite. 

Prasības priekšmeta apguvei: lekcijas dotā teorētiskā materiāla apgūšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju kosnpektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

 
Literatūra:  
 
1. Chow V.T.Open – Channel Hydraulics, Mc – Craw Hill Book Company, New York., 1959. 
2. French, Richard H. Open – Chanel Hydraulics, New York, Mc Craw – Hill Book Company, 1985. 
3. Wanielista, Martin P. Hydrology and Water Quantity Control, Sohn Wiley & Sons, New York, 1990. 
4. Н.М. Константинов и др. Гидравлика, гидрология, гидрометрия, 1 и 2 части, Выстал школа, Москва 1987. 
5. Computer applications in hydraulic engineering. Haestad Methodes, 2002. 
6. Hydraulic design handbook. McGraw-Hill, 1999. 
 
Priekšmeta programma. 
 

Hidrostatika. Hidrostatiskais spiediens un viņa īpašības. Hidrostatikas pamatvienādojumi. Paskāla likums. Absolūtais un 

manometriskais spiediens. Vakuums. Hidrostatiskā spiediena mērīšana un mērīšanas ierīces. Hidrostatiskā spiediena grafika 

attēlošana. Šķidruma spiediens uz plakanām sienām. Spiediena centrs. Šķidruma spiediens uz cilindriskām virsmām. Arhimeda likums 

.-1.nedēļa – 2 stundas. 

 

Hidrodinamikas pamatjēdzieni, uzdevumi un pētīšanas metodes. Hidrodinamikas pamatjēdzieni: plūsma, patēriņš, šķērsgriezums, 

vidējais ātrums, saslapinātais perimetrs, hidrauliskais rādiuss. Šķidruma kustības veidi. Bernulli vienādojums ideālā šķidrumā. Bernulli 

vienādojums reāla šķidruma strūklai un visai plūsmai. Bernulli ģeometriskais un enerģētiskais izskaidrojums. Hidrauliskais un 

pjezometriskais slīpums. Ātruma sadalīšana pa šķērsgriezumu. Vielas kustību un masas enerģijas nezūdamības likumi. Spēki, kas 

darbojas šķidrumā. Stacionārie, nestacionārie, vienmērīgie, nevienmērīgie, laminārie un turbulentie plūsmas režīmi. – 2.nedēļa – 2 

stundas. 

 

Hidrauliskie zudumi. Lineārie un vietējie hidrauliskie zudumi. Laminārie un turbulentie kustības režīmi. Reinoldsa skaitlis un viņa 

kritiskā nozīme. Ātrumu sadalījums un spiediena zudumi kustību režīma apaļās caurulēs. Ātruma sadalījums un spiediena zudumi pie 

turbulentās kustības režīma. Nikuradzes grafiks. Moddy grafiks. Šezī formula. Vietējā pretestība. Veizbaha formula. Hidrauliskie 

zudumi pie dažādu veidu vietējām pretestībām. Vietējā pretestības koeficienta atkarība no Reinoldsa skaitļa. – 3.,4.nedēļa– 4 stundas. 
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Šķidruma kustība vaļējās gultnēs. Šķidruma kustības veidi vaļējās gultnēs. Vienmērīgās kustības režīma pamatvienādojums. Šezī 

koeficienta formulas noteikšana. Hidrauliski izdevīgākais kanāla šķērsgriezums. Kanāla hidrauliskais aprēķins. Kanalizācijas cauruļu 

aprēķina īpatnības. – 5.,6.nedēļa – 4 stundas. 

 

Nevienmērīgas kustības režīms. Plūsmas īpatnēja enerģija, kritiskais dziļums un slīpums. Formu pētījumu plūsmas brīvai virsmai. – 

7.nedēļa – 2 stundas. 

 

Ūdens pārgāzes. Ūdens pārgāzes klasifikācija. Pārgāze ar plānu sienu. Praktiska profila pārgāze. Pārgāze ar plānu slieksni. 
Bjefu savienojumi un enerģijas dzēšana. Hidrauliskais leciens. Vispārīgi norādījumi bjefu savienojumu aprēķināšanai. Bjefu 
savienojumu veidi. Enerģijas dzēšana lejas bjefā un krītakas aprēķins. Ātrteces. Ātrteces aprēķins. – 8.nedēļa – 2 stundas. 
 
Caurteku un mazo tiltu hidrauliskie aprēķini. Mazo tiltu raksturojums. Ūdens plūsmas teces režīmi caurtekā. Mazo tiltu 
hidrauliskie aprēķini. Caurtekas hidrauliskie aprēķini. 
Kritiskais dziļums. Maksimālais ūdens plūsmas ātrums tilta gultnē. Ūdens caurplūdes režīma noteikšana. – 9.,10.nedēļa – 4 
stundas. 
 
Tilta pāreju hidraulika. Tilta atveres noteikšana. Saspiestības pakāpe atkarībā no tilta atveres izmēriem. Dabiskie dziļumi un 
ātrumi. Ūdens izskalotāja ātrums. Upes un palienes gultnes granulometriskais sastāvs. Uzstādinājuma aprēķins. Vēja viļņu izmēri 
un uzskrējiena augstuma noteikšana uz krasta nogāzēm. Kopējo un vietējo izskalojumu noteikšana pie balstiem, krasta balstiem 
un dambjiem. – 11.,12.nedēļa – 4 stundas. 
 
Hidroloģija. Galvenie hidroloģiskie  aprēķinu lielumi un to noteikšanas metodes. Hidrografs. Upju noteces aprēķinu uzdevums. 
Aprēķinu metodes upju noteces raksturošanai. Baseina klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi uz upju noteces. Nokrišņu rašanās 
apstākļi un to intensitāte. Nokrišņu daudzuma mērīšana.  
Noteces norma. Baseina reljefa, formas un upju tīkla biezības ietekme uz noteces režīmu. Mežu vienības upju noteces 
raksturošanai. Noteces normas noteikšana, ja hidroloģisko novērojumu ir pietiekami daudz. 
Gada vidējās noteces svārstības. Jēdziens par noteces svārstībām. Gada vidējās noteces svārstību noteikšana, ja hidroloģisko 
novērojumu ir pietiekami daudz. Gada vidējās noteces svārstību noteikšana, ja ir īsas hidroloģisko novērojumu rindas. – 
13,,14.,15.nedēļa – 4 stundas. 
 
Hidrometrija. Hidrometrijas pamati. Caurplūdu, ātrumu ūdenslīmeņa mērīšana upēs. – 16.nedēļa – 2 stundas. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB453 

Nosaukums    Transportbūvju pamati un pamatnes 

Bridge foundations 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Andris Paeglītis, asistents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Vispārīgs apskats par pamatiem 

inţenierbūvēm. 

Overview of bridge foundations. 2 

2. Grunts nestspējas noteikšana. Site investigation and soil 

mechanics. 

2 

3. Pamatu raksturojums. Characteristics of bridge foundations. 2 

4. Seklie pamati. Spread foundations. 4 

5. Pāļu pamati. Pile foundations. 4 

6. Pāļu aprēķins uz horizontālām slodzēm. Pile foundations subjected on 

horizontal actions. 

2 

7. Pamatu būve. Construction methods. 4 

8. Grunts pastiprināšanas metodes. Artificial soil strengthening. 4 

9. Gremdaku pamati. Open caisson foundations. 2 

10. Kesona pamati. Caisson foundations. 2 

11. Atbalstsienas un krastmalu 

nostiprinājumi. 

Retaining structures. 4 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus transportbūvju pamatu 

projektēšanai. 

Mājas darbi, eksāmens. 

Spēj izstrādāt pamatu konstrukciju aprēķinu 

shēmas un veikt to projektēšanu.   

Mājas darbi, eksāmens. 

Spēj attēlot projektētās pamatu 

konstrukcijas rasējumos.    

Mājas darbi, eksāmens. 

Spēj izvēlēties inovatīvas transportbūvju 

pamatu būvniecības tehnoloģijas. 

Mājas darbi, eksāmens. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for design of bridge foundations.  

Exercises, Examination. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge foundations. 

Exercises, Examination. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Exercises, Examination. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 
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Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (for ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu pamatu projektēšanas aspektus: pamatu konstruktīvās 

sistēmas izvēli, konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu 

būvniecības metoţu pielietošanu. Pamatu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu 

pielietošanu.        

The course includes the main design aspects of bridge foundations. It deals with the 

selection of the  structural system, the main dimensions of foundations, the structural 

material, and the construction technique and design criteria. The foundation design 

methods are based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt transportbūvju pamatu projektēšanas darbus atbilstoši 

Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un 

tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī spēs veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību transportbūvju 

pamatu jomā. Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju 

konstruktīvos risinājumus, izstrādāt transportbūvju pamatu projekta tehnisko 

dokumentāciju, izvērtēt būvniecības tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas 

projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.         

Can responsible and independent to perform planning and design of bridge foundations 

according to the Codes and regulations of the Latvia and European Union, applying 

innovative approaches and technological achievements, can execute researches with 

scientific value in the area of bridge foundations. Are able to apply the construction 

regulating documentation; analyze the structures structural decisions; produce the technical 

documentation for the transport foundation projects; estimate construction technologies; 

produce an organizational design plan of the construction work; use the professional 

terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

1. Mājas darbs: Seklo un lokano pamatu aprēķins 

2.Mājas darbs: Pāļu pamata aprēķins 

3.Mājas darbs: Masīvās un lokanās atbalstsienas aprēķins 

1. Exercise: Spread and pad foundations  

2. Exercise: Pile foundations  

3. Exercise: Gravity and  cantilever  retaining structures   

Literatūra 1. A.Paeglītis, Transportbūvju pamati un pamatnes, RTU, Rīga, 2008., 97 lpp. 

2. Lekciju konspekts. 

3.Bill Mosley „Reinforced concreat design to Eurocode 2”palgrave macmillan, 2007, 218-

318 lpp 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par būvmateriāliem, būvmehāniku. 

 Knowledge‟s about  building materials, structural analysis.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli. 

  Chemistry, Physic, Structural analysis, Building materials. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB352 

Nosaukums    Ceļu būvniecība (pamatkurss) 

Road construction (basic) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents 

Mācībspēki Jeļisejevs Boriss – Ms. Ing. , lektors 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Būvniecību regulējošie likumi, standarti 

un būvnormatīvi 

 4 

 2. Būvdarbu izpilddokumentācija, darbu 

apjomi, darbu uzskaite 

 6 

 3. Būvdarbu klasifikācija, zemes darbi, 

sagatavošanas darbi, segas izbūves darbi 

 6 

 4. Ceļa konstrukciju un aprīkojuma izbūve  8 

 5. Grunts pamatnes uzlabošana, 

pastiprināšana 

 2 

 6. Ūdens novadsistēmas. Grāvji. Sēgtās 

ūdensatvades izbūve 

 4 

 7. Komunikācijas  2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Orientējas saistošajos būvniecības likumos, 

būvnormatīvos un tehniskajā 

dokumentācijā. Prot lasīt projekta 

dokumentāciju 

 eksāmens 

 Spēj sastādīt būvdarbu izpilddokumentāciju. 

Prot noteikt izpildāmo darbu apjomus. 

 eksāmens 

 Prot organizēt ceļa konstrukciju izbūves 

darbus 

 eksāmens 

 Orientējas aktuālajās būvniecības 

tehnoloģijās 

eksāmens 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu būvniecības kursa teorētiskos un praktiskos jautājumus: 

būvniecību reglamentējošie standarti, izpilddokumentācija, kvalitātes kontrole, būvdarbu 

klasifikācija, zemes darbi, caurteku būvniecība,  grunts pamatnes uzlabošanas darbi,  ūdens 

novadsistēmas. 

 

The course includes the main aspects of road construction process organisation. It contains 
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basic issues of selection principles of road construction technologies, safety issues in 

construction process, managing of construction process documentation. The criteria for 

quality control.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Orientēsies saistošajos būvniecības likumos, būvnormatīvos un tehniskajā dokumentācijā. 

Pratīs lasīt projekta dokumentāciju. Pratīs lietot aktuālās būvniecības tehnoloģijas un 

orientēsies būvmateriālu lietošanas niansēs. Pratīs izstrādāt transportbūvju darba  projekta 

tehnisko dokumentāciju, izvērtēt būvniecības tehnoloģijas, lietot profesionālo nozares 

terminoloģiju valsts valodā. Pratīs organizēt un vadīt ceļa būvniecības darbus 

Literatūra 1.  J. Vārna, Autoceļu būvniecība, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 2007 

2.  Autoceļu specifikācijas 2010. , Rīga, LVC., 2009 

3.  LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss), fizika, materiālzinību pamati, matemātika,  tēlotāja 

ģeometrija un inţeniergrafika, ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Studiju priekšmeta kods  BTB353 

Nosaukums  Autoceļu būvniecība (pamatkurss)  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Būvniecība   

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 3.0 kredītpunkti; 4.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Jeļisejevs Boriss - Lektors 

Tematu izklāsts  Ģeosintetisko materiālu pielietošana ceļu būvniecībā. Grunšu 

nostiprināšana. (4 st.)  

Autoceļu segu pārskats, zemāko segu tipu un autoceļu segu apakšējo 

kārtu būvniecība. (8 st.)  

Monolīto autoceļa segu kārtu būvniecība. (12 st.)  

Autoceļu apdare, aprīkošana. (8 st.)  

Autoceļu būvniecības organizatoriskie un ekonomiskie aspekti. (10 st.)  

Konstruktīvie ceļu darbi esošajā autoceļu tīklā. (6 st.)  

   

Sasniedzamie studiju rezultāti 

un to vērtēšana  

Orientējas autoceļu segu būvniecības/pārbūves metodēs un tehnoloģijās. - 

Studiju darbs, eksāmens.  

Spēj sastādīt darbu veikšanas projektu. - Studiju darbs, eksāmens.  

Orientējas autoceļu rekonstrukcijas metodēs. - Studiju darbs, eksāmens.  

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta īstenošanas 

valodas  

LV      

Anotācija  Priekšmets ietver autoceļu būvniecības kursa teorētiskos un praktiskos 

jautājumus: autoceļu pamata būvniecība, ceļu segumi un to būvniecība, 

autoceļu izpilddarbi un rekonstrukcija. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

Spēj identificēt būvdarbu veidus projekta ietvaros un noteikt 

nepieciešamo tehnoloģisko resursu patēriņu to izpildei.Spēj salīdzināt un 

izvēlēties optimālo būvdarbu tehnoloģiju, atbilstoši darba apjomam, 

būvlaukuma apstākļiem, kvalitātes prasībām u.c. Spēj veikt tehnoloģisko 

resursu un projekta realizācijas laika kalendāro plānošanu    

Patstāvīgais darbs, tā 

organizācija  

un uzdevumi  

Papildus literatūras avotu un saistošo būvnormatīvu studijas. Patstāvīgā 

darba izpilde veicot kursa darbu.    

Literatūra  1. ”Autoceļu specifikācijas 2010.”, Rīga – 2009. 

2. Jeļisejevs B. ”Ceļu būves un uzturēšanas darbu organizācija un 

tehnoloģija”, Rīga – 2006. 

3. Slēde E. “Latvijas autoceļu būves pieredze, Rīga – 1980. 

4. Lūsis J. “Autoceļi”, Rīga – 1972. 

5. PIARC angļu – latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca. Rīga – 

1999. 

6. Nekrasovs V. ”Autoceļu būvniecība”, 1.daļa, Maskava – 1980. (krievu 

val.). 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta īstenošanai  

Dators, projektors, tāfele, dokumentu kamera.  

Nepieciešamās priekšzināšanas  Autoceļu projektēšana, ceļu būvniecība.  Iepriekš apgūstamie studiju 

priekšmeti BTB306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) un BTB352 Ceļu 

būvniecība (pamatkurss) 

Studiju priekšmeta kods  BTB353 

Nosaukums  Autoceļu būvniecība (pamatkurss)  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB308 

Nosaukums    Pārvadājumi un transporta sistēmas 

Transportation and transport sistems 

Studiju priekšmeta statuss 

programmā 

Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Juris Smirnovs – Dr.sc.ing, profesors. 

Mācībspēki Juris Rihards Naudţuns - Dr.sc.ing.,  RTU profesors, lekciju vadīšana 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Transporta infrastruktūra Transport infrastructure 8 

2. Vienota transporta sistēma Unified transport system 6 
3. Kravas un pasaţieru transporta pārvadājumi ar 

daţādiem transporta veidiem 

Freight and passenger traffic with 

different transport modes 

2 

4. Starpmodālo mezglu novietojums transporta un 

teritorijas plānojuma sistēmā.  
Location of an intermodal 

interchange into the transport and 

land-use system. 

8 

5. Mezglu projektēšana. Interchange design 2 
6. Pilsētu plānojums. Transporta mezglu 

ekonomiskā organizācija, vadība un darbība. 

Atbildības sadalījums un hierarhija. Pārejas 

mezglu finansu struktūras noteikšana. Atsevišķu 

transporta mezglu realizācijas pieredze. 

Urban design. Economic 

organization, management and 

operation of transport interchanges. 

Operational experience of some 

transport interchanges. 

2 

7. Informācija un mobilitātes vadība. Telemātika 

sabiedriskajā transportā 

Information and mobility 

management. Telematics in public 

transport. 

2 

8. Satiksmes un ceļojumu informatīvo 

pakalpojumu sfēra. 

Travel and traffic information 

service. Mobility management. 

2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj lietot satiksmes drošības inţenierzinātnes ieteikumus projektējot 

autoceļus.  

Eksāmens 

Spēj izvēlēties konkrētajiem apstākļiem atbilstošu satiksmes drošības 

analīzes metodi.   

Eksāmens 

Spēj kvantitatīvi un kvalitatīvi izvērtēt satiksmes drošības līmeni.    Eksāmens 

Spēj izvēlēties no satiksmes viedokļa drošākos autoceļu projekta 

risinājumus. 

Eksāmens 

Should be able to use recommendations of road traffic safety 

engineering in road design.  

Examination. 

Should be able to select adequate traffic safety analysis method for 

concrete circumstances. 

Examination. 

Should be able to assess quantitatively and qualitatively level of road 

traffic safety level  

Examination. 

Should be able to select the safest road design solutions.  Examination. 
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Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Studiju priekšmets „Pārvadājumi un transporta sistēmas” analizē pārvadājumu procesu kā 

sistēmu, ko veido daţādi transporta veidi. Kursā sevišķa vērība pievērsta sistēmpieejas 

izmantošanai pārvadājumu procesa analīzē.  

The course “Transportation and Transport Systems” analysis transportation process as a 

system structured by different transport modes. Special attention within this course is paid 

to system approach as a tool for transportation process analysis. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēt patstāvīgi veikt transporta sistēmas kā daţādu transporta veidu kopsistēmu un tā 

ietekmes uz Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību analīzi. Spēt izmantot 

sistēmpieejas metodi transporta pārvadājumu procesu analīzē. Spēs lietot profesionālo 

terminoloģiju valsts valodā.  

Would be able to analyze influence of transport as a system of different transport modes on 

Latvia‟s sustainable development. Would be able to use system approach in analysis of 

transportation process organization. Would be able to use professional terminology in state 

language.  
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Patstāvīgais darbs tiek veikts studējot mācību spēka norādīto papildus literatūru.  

 

Literatūra 1. National Transport Development program – Riga – 1998. 

2. US Transportation Research Board Reports (available in library of Road and bridges 

department). 

3. Integrated Transport Chains – PORTAL written material. – 2003. – 61p. 

4.  www.eu-portal.net – 09.05.2010 

5. www.trafficlinq.com  - 09.02.2010. 

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Dators, projektors, tāfele, dokumentu kamera. 

 

  

http://www.eu-portal.net/
http://www.trafficlinq.com/
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  BTB409 

Nosaukums  Transports un vide  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Transportbūves 

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris - Doktors, Dekāns 

Tematu izklāsts  Vides aizsardzības tiesiskais pamats. Sistēma "vadītājs - automobilis- ceļš - 

apkārtējā vide". Transporta troksnis. Transporta trokšņa aprēķina metodes. 

Transporta trokšņa samazināšanas problēmas.  

Autotransporta atgāzes. Satiksmes organizācijas ietekme un gaisa 

piesārņojums. 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   DE      

Anotācija  Vides aizsardzības tiesiskais pamats. Sistēma "vadītājs - automobilis- ceļš - 

apkārtējā vide". Transporta troksnis. Transporta trokšņa aprēķina metodes. 

Transporta trokšņa samazināšanas problēmas.  

Autotransporta atgāzes. Satiksmes organizācijas ietekme un gaisa 

piesārņojums. 

Literatūra  1. Ulf Sandberg, Jerzy A.Ejsmont. Tyre/road noise reference book. - Kisa - 

2002. - 616 p. 

2. www.eu-portal.net - 14.02.2004. 

3. J.Strautmanis. Ekoloģisko tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā aizsardzība. 

Rīga - 1997.g. - 222 lpp. 

4. Daniel B.Botkin, Edward A.Keller. Environmental Science. Earth as a 

Living Planet. - John Wiley & Sons. - 1998. - 649 p. 

5. E.Bērziņš. Dabsaimniecības ekonomika. - Rīga - 1996.g. - 76 lpp. 

6. K. Makela, M.Salo. Traffic Emissions in Russia and Baltic States. -Espoo - 

1994. - 49 p. 

7. Scenic Byways. - Washington - 1988. 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

1. Auditorija  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

BTB302 ,Autoceļu projektēšana, ievadkurss  

Studiju priekšmeta kods  BTB409 

Nosaukums  Transports un vide  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB415 

Nosaukums    Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 

Road maintenance (introduction) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents 

Mācībspēki Zemītis Māris – docents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ceļa ekspluatāciju un uzturēšanu 

regulējošie likumi, standarti un 

normatīvi. To lietošana 

 4 

 2. Ceļu ekspluatācijas  un uzturēšanas 

darbu veidi, to klasifikācija. Ikdienas un 

periodiskā uzturēšana.  

 10 

 3. Ceļa uzturēšanas darbu plānošana un 

organizēšana 

 8 

 4. Ceļa konstrukcijas elementu un segas 

uzturēšana 

 12 

 5. Ceļa aprīkojuma elementu un 

inţenierbūvju uzturēšana 

 10 

 6. Autoceļu ziemas uzturēšana  4 

 7. Autoceļu uzturēšanas vadības sistēma  2 

 8. Autoceļa ekspluatācijas parametru 

kontrole. Ceļa stāvokļa novērtēšana. 

 8 

 9. Autoceļa ekspluatācijas ierobeţošana  6 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Orientējas saistošajos būvniecības likumos, 

būvnormatīvos un tehniskajā 

dokumentācijā.  

 eksāmens 

 Spēj noteikt nepieciešamo uzturēšanas darbu 

veidu un izvēlēties atbilstošu tehnoloģiju to 

veikšanai 

 eksāmens 

 Prot organizēt ceļu uzturēšanas darbus. Spēj 

sastādīt uzturēšanas darbu 

izpilddokumentāciju. Prot noteikt izpildāmo 

darbu apjomus. 

 eksāmens 

 Pārzina uzturēšanas darbu specifiku katram 

autoceļa elementam, inţenierkonstrukcijām 

un aprīkojumam. 

 eksāmens 

 Orientējas aktuālajās uzturēšanas darbu 

tehnoloģijās 

eksāmens 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 



Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 168 
 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu uzturēšanas un ekspluatācijas darbu teorētiskos un praktiskos 

jautājumus: ceļu uzturēšanu reglamentējošie standarti un normatīvi, izpilddokumentācija, 

kvalitātes kontrole, uzturēšanas darbu klasifikācija, remontdarbi, uzturēšanas un 

ekspluatācijas vadība, organizēšana un kvalitātes kontrole. 

The course includes the main aspects of road maintenance process organisation. It contains 

basic issues of selection principles of road maintenance technologies, safety issues and 

managing of maintenance process. The criteria for road maintenance quality control.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Orientēsies ar ceļu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītajos būvniecības likumos, 

būvnormatīvos un tehniskajā dokumentācijā. Pratīs noteikt nepieciešamās uzturēšanas 

darbības un to apjomu. Pratīs lietot aktuālās ceļu uzturēšanas tehnoloģijas. Pratīs lietot 

profesionālo nozares terminoloģiju valsts valodā. Pratīs organizēt un vadīt ceļa uzturēšanas 

darbus. 

Literatūra 1.  M. Zemītis, Autoceļu ekspluatācija, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 2007 

2.  Autoceļu specifikācijas 2010. , Rīga, LVC., 2009 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss), fizika, materiālzinību pamati, matemātika,  tēlotāja 

ģeometrija un inţeniergrafika, ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB450 

Nosaukums    Autoceļu satiksmes drošība 

Road Traffic Safety 

Studiju priekšmeta statuss 

programmā 

Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Juris Smirnovs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki  

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Autoceļu satiksmes drošības vispārējās 

problēmas. 

Road traffic safety general problems 2 

2. Satiksmes drošības jomas vadība. Road safety management. 2 
3. Autoceļu satiksmes drošības paaugstināšanas 

programmas 

Road traffic safety improvement 

programs 

2 

4. Autoceļu satiksmes drošības faktori Road traffic safety factors 2 
5. Autoceļu satiksmes negadījumu dati. Road traffic accident data. 2 
6. Satiksmes drošības līmeņa izvērtēšanas 

metodes. Negadījumu koeficients. 

Road traffic safety level assessment 

methods. Accident rate 

2 

7. Avāriju koeficienta metode. Drošības 

koeficienta metode. 

Accident coefficient method. Safety 

coefficient method.  

2 

8. Konfliktsituāciju metode. Autoceļu drošības 

audits. 

Conflict situation method. Road 

safety audit.  

2 

9. Autoceļa mezglu drošības līmeņa izvērtējums ar 

konfliktpunktu metodi.  

Assessment of intersection road 

safety level by conflict point method.  

2 

10. Satiksmes drošības līmeņa izmaiņu izvērtējums 

– grafiskā metode, statistikā metode. Bīstamo 

vietu noteikšana. 

Assessment of road traffic safety 

level changes – graphical method, 

statistical method. Black spot 

detection. 

2 

11. Ceļa zīmju ietekmes analīze. Analysis of road sign influence. 2 
12. Seguma līdzenuma un saķeres ietekmes analīze. Analysis of pavement roughness and 

friction. 

2 

13. Gājēju ietvju un pāreju projektu risinājumu 

analīze. 

Analysis of pedestrian paths and 

crossings design solutions.  

2 

14. Transporta plūsmas ātrums un satiksmes 

drošība. Satiksmes mierināšana.  

Speed of traffic flow and traffic 

safety. Traffic calming. 

2 

15. Vienlīmeņa ceļa mezglu projektu  risinājumu 

satiksmes drošības analīze. 

Safety analysis of at-grade junction 

design solutions.  

2 

16 Autoceļu šķērsprofila tipu satiksmes drošības 

analīze. 

Safety analysis of road cross section 

types.  

2 

   Kopā: 32 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj lietot satiksmes drošības inţenierzinātnes ieteikumus projektējot 

autoceļus.  

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj izvēlēties konkrētajiem apstākļiem atbilstošu satiksmes drošības 

analīzes metodi.   

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj kvantitatīvi un kvalitatīvi izvērtēt satiksmes drošības līmeni.    Mājas darbs, eksāmens 

Spēj izvēlēties no satiksmes viedokļa drošākos autoceļu projekta 

risinājumus. 

Mājas darbs, eksāmens 

Should be able to use recommendations of road traffic safety 

engineering in road design.  

Exercises, Examination. 

Should be able to select adequate traffic safety analysis method for 

concrete circumstances. 

Exercises, Examination. 

Should be able to assess quantitatively and qualitatively level of road 

traffic safety level  

Exercises, Examination. 

Should be able to select the safest road design solutions.  Exercises, Examination. 

 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Studiju priekšmets „Autoceļu satiksmes drošība” analizē satiksmes drošības vispārējās 

problēmas, satiksmes drošības līmeņa izvērtēšanas metodes. Kursā sevišķa vērība pievērsta 

satiksmes drošības līmeņa uzlabošanas iespēju izstrādei izvēloties drošus projekta 

risinājumus konkrētos apstākļos  

The course “Road Traffic Safety” analysis general problems of road traffic safety, also 

methods of road traffic safety improvement assessment. Special attention is paid to 

development of safe design solution what lead to improvement of safety level in concrete 

circumstances. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt autoceļu projektēšanas darbus atbilstoši satiksmes 

drošības inţenierzinātnes atziņām, saskaņā ar Eirokodu normām, pielietojot inovatīvas 

pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī spēs veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību 

autoceļu satiksmes drošības jomā. Pratīs analizēt autoceļu un to elementu projekta 

risinājumus no satiksmes drošības viedokļa, veikt autoceļu drošības auditu, izvēlēties 

speciālus satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus konkrētu satiksmes apstākļu 

uzlabošanā. Spēs lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Patstāvīgais darbs tiek veikts studējot mācību spēka norādīto papildus literatūru un 

izstrādājot aprēķina darbu par vienlīmeņa ceļu mezglu tipu satiksmes drošības līmeņa 

izvērtējumu.  

 

Literatūra 1. Road Safety Manual. Recommendations from the World Road Association (PIARC). – 

2004. – 602p. 

2. Lamm, R., Mailaender T. And Psarianos B. Highway design and traffic safety 

engineering handbook. – 1999. – McGraw-Hill 

3. Элвик Р.,  Эствик.Э., Ваа Т. Справочник по безопасности дорожного движения..- 

Осло Норвегия,  1996 

4. Nacionālā ceļu satiksmes drošības programma 2007 - 2013.- www.csdd.lv  

5. Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen HAV. 

Band: HAV Verkehrstechnischer Kommentar; Band: HAV-Q Quellen; Bonn: 

Kirschbaum Verlag 1992 

6. Уќазания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах ВСН 

25-86. Москва – 1988. – 183 c.  

7. J.Dauksts, J.R.Naudţuns, J.Smirnovs, J.Sviķis. Ceļa zīmju rokasgrāmata. Rīga – 2006. – 

688 lpp.  

www.lvceli.lv/publikacijas  

8. J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. – RTU – 2007. – 104 lpp. 

9. J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. 2.daļa. – RTU – 2007. – 80 lpp. 

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums Dators, projektors, tāfele, dokumentu kamera. 

http://www.csdd.lv/
http://www.lvceli.lv/publikacijas
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studiju priekšmeta īstenošanai 

Nepieciešamās priekšzināšanas  Autoceļu projektēšana, autoceļu būvniecība, autoceļu uzturēšana. 

  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  BTB 306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss), BTB 452 Autoceļu projektēšana 

(pamatkurss), BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss), BTB 415 Ceļu ekspluatācija 

(pamatkurss). 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB454 

Nosaukums    Autoceļi (studiju projekts I) 

Road engineering (I study work) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – doktors, docents 

Mācībspēki Naudţuns  Juris,- doktors, vadošais pētnieks, Gorda Ilmārs - maģistrs. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Darbs ietver teorētisko kursu „Autoceļu 

projektēšana”, „Hidraulika” u.c. ietvaros 

aplūkoto teorētisko zināšanu realizāciju 

praktiskas projektēšanas procesā. Darba 

ietvaros tiek iepazītas un apgūtas 

praktiskās projektēšanas metodes un 

iemaņas. Tiek izstrādāts autoceļa plāna un 

garnprofila, kā arī ceļa konstrukcijas, 

galveno inţenierbūvju, satiksmes 

organizācijas risinājumi, kā arī galvenie 

aprēķini. Tiek sagatavots projekta 

dokumentācijas komplekts.   

 32 

   Kopā: 32 

     

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Spēj lietot būvnormatīvus, standartus un 

pārzina nozares likumdošanu 

 Kursa darbs 

 Spēj patstāvīgi projektēt un aprēķināt  ceļa 

plāna, garenprofila un ūdensatvades 

elementus  

 Kursa darbs 

 Spēj izvēlēties un pamatot piemērotus ceļa 

segas risinājumus  

 Kursa darbs 

 Spēj izvēlēties un pamatot piemērotus ceļa  

konstrukcijas un satiksmes organizācijas 

risinājumus 

 Kursa darbs 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Kursa darbs ietver autoceļu projektēšanas teorētiskā kursa vispārīgos jautājumus un to 

praktiskā lietojuma apguvi: juridiskos un tehniskos normatīvus. Tiek apgūtas 

pamatzināšanas par ceļa trases, garenprofila un galveno konstrukciju projektēšanas 

principiem un metodēm un nostiprināta to praktiskā lietošana projektēšanas procesā. Darba 

ietvaros tiek izstrādāta projekta dokumentācijas komplekts.  

The study work includes general issues of practical use of road engineering theoretical 

course: the use of legal and technical regulations, course setting, road construction, 

horizontal and vertical alignment. Key principles and methods of design and enhances the 

practical use of the design process. Set of road design documentation package is being 
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developed within the study work. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs patstāvīgi projektēt autoceļa plāna, garenprofila un galveno konstrukciju risinājumus 

atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normām. Pratīs izmantot projektā praksē 

lietotās būvniecības tehnoloģijas un būvmateriālus. Orientēsies būvniecības juridiskajos un 

normatīvajos jautājumos. Pratīs izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju. 

Pratīs  lietot profesionālo nozares terminoloģiju valsts valodā. 

Literatūra 1. J.Naudžuns. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes 
izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006 
2. J.Lūsis, E. Slēde, J. Mengots, Autoceļi, Liesma, 1972 
3. LVS 190–1 ”Ceļa trase” 
4. LVS 190–2 ”Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normalprofili” 
5. LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 
6. LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 
7. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 
1997 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Fizika,  Matemātika,  Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika, Ģeodēzija, Hidraulika 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB457 

Nosaukums    Autoceļi (studiju projekts II) 

Road engineering (II study work) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – doktors, docents 

Mācībspēki Naudţuns  Juris,- doktors, vadošais pētnieks. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Darbs ietver teorētiskā kursa „Autoceļu 

projektēšana”, ietvaros aplūkoto teorētisko 

zināšanu realizāciju praktiskas 

projektēšanas procesā. Darba ietvaros tiek 

iepazīta un apgūta praktiskā autoceļa 

segas un vienlīmeņa ceļumezgla 

projektēšana. Tiek izstrādāts autoceļa 

segas un ceļumezgla risinājums, tos 

pamatojot ar aprēķinu, un 

nepieciešamajām pārbaudēm. 

 32 

   Kopā: 32 

     

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Pārzina autoceļa segas konstrukcijā 

izmantojamos materiālus un to īpašības 

Kursa darbs 

 Spēj noteikt un pamatot ceļa segas 

konstruktīvo kārtu nepieciešamību un to 

parametrus. 

 Kursa darbs 

 Spēj noteikt ceļa segas konstrukcijas 

aprēķina parametrus 

 Kursa darbs 

 Spēj ar aprēķina metodēm pārbaudīt ceļa 

segas konstrukcijas funkcionālos parametrus 

 Kursa darbs 

 Spēj izdarīt slēdzienu par ceļa segas 

kalpotspēju 

 Kursa darbs 

 Pārzina vienlīmeņa ceļu mezgla 

projektēšanas principus un normatīvus. 

Kursa darbs 

 Spēj noteikt un pamatot vienlīmeņa 

ceļumezglu parametrus. 

 Kursa darbs 

 Prot noteikt un pamatot ceļumezgla 

elementu nepieciešamību, funkciju un 

parametrus 

 Kursa darbs 

 Prot projektēt satiksmes organizācijas 

risinājumu vienlīmeņa ceļumezglā 

 Kursa darbs 

 Prot projektēt ūdensatvades risinājumu 

vienlīmeņa ceļumezglā 

 Kursa darbs 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 
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No 

Anotācija Studiju darbs ietver autoceļa segas un vienlīmeņa ceļumezgla projektēšanas teorētiskos un 

praktiskos jautājumus: aprēķina parametru noteikšanu,  ceļa segas konstrukcijas kārtu 

funkcionālās nozīmes un nepieciešamības noteikšanu, konstrukcijas izveidi un tās 

parametru aprēķinu un pārbaudi pēc visiem būtiskajiem kritērijiem, kā arī aprēķina 

parametru noteikšanu ceļumezgla risinājumam,  ceļumezgla konstrukcijas elementu 

funkcionālās nozīmes un nepieciešamības noteikšanu, konstrukcijas izveidi un tās 

parametru aprēķinu. Tiek izstrādāts individuāli segas un  ceļumezgla  konstrukciju 

risinājumi, kuri ir attiecīgi jāpamato.    

Study work includes road pavement and road junction design theoretical and practical 

issues: the fixing of initial parameters, the determination of functional significance, design 

and estimating of the pavement and road junction parameters and an examination of all 

relevant criteria. Should be developed a unique solutions for pavement and  road junction 

designs, which must be proved. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Pratīs noteikt un paskaidrot ceļa segas konstrukcijā nepieciešamo konstruktīvo kārtu 

funkcionalitāti. Pratīs noteikt ceļa segas aprēķina parametrus. Pratīs pārbaudīt ceļa segas 

konstrukciju pēc būtiskajiem kritērijiem. Pratīs novērtēt ceļa segas konstrukcijas 

kalpotspēju. 

Pratīs noteikt un paskaidrot vienlīmeņa ceļu mezglam nepieciešamo elementu 

funkcionalitāti. Pratīs noteikt vienlīmeņa ceļu mezgla aprēķina parametrus. Pratīs pārbaudīt 

vienlīmeņa ceļu mezgla konstrukciju pēc būtiskajiem kritērijiem. Pratīs novērtēt 

vienlīmeņa ceļu mezgla konstrukcijas kalpotspēju un satiksmes drošības līmeni. 

Literatūra 1. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 1997 

2.  A.Zariņš, J.Naudţuns. Autoceļu projektēšanas pamatkurss, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 

2008 

3.  LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Fizika,  Matemātika, Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB460 

Nosaukums    Tērauda tilti (studiju projekts) 

Steel bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodţu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and 

feasibility study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu 

sastādīšana. 

Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Project. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Project. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metoţu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 
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material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. 

Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu 

organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to 

the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative 

approaches and technological achievements. Are able to apply the construction regulating 

documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation; estimate construction technologies; produce an organizational design plan 

of the construction work; use the professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. Hendy C.R., Murphy  C.J., Designer‟s guide to EN 1993-2. Eurocode 3: Design of steel 

structures. Part 2: Steel bridges., Thomas Telford, 2007, 324 lpp. 

4. Hendy C.R., Johnson R.P., Designer‟s guide to EN 1994-2. Eurocode 3: Design of 

composite steel and concrete structures. Part 2: General rles and rules for bridges., Thomas 

Telford, 2006, 206 lpp. 

5. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

6. Martin L.H., Purkiss J.A., Structural Design to EN 1993 and EN 1994, Elsevier, 2008, 

427 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inţenierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB460 

Nosaukums    Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 

Reinforced concrete bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodţu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and 

feasibility study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu 

sastādīšana. 

Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Project. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Project. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metoţu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 
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material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. 

Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu 

organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to 

the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative 

approaches and technological achievements. Are able to apply the construction regulating 

documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation; estimate construction technologies; produce an organizational design plan 

of the construction work; use the professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. Hendy C.R., Smth D.A., Designer‟s guide to EN 1992-2. Eurocode 2: Design of 

concrete structures. Part 2: Concrete bridges., Thomas Telford, 2007, 376 lpp. 

3. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

4. Bruhvihler E., Menn C. Stahlbetonbrücken // Springler-Verlag, 2004, 541p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inţenierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB459 

Nosaukums    Tērauda tilti (studiju projekts) 

Steel bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodţu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and 

feasibility study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu 

sastādīšana. 

Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Project. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Project. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metoţu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 
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material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. 

Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu 

organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to 

the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative 

approaches and technological achievements. Are able to apply the construction regulating 

documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation; estimate construction technologies; produce an organizational design plan 

of the construction work; use the professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. Hendy C.R., Murphy  C.J., Designer‟s guide to EN 1993-2. Eurocode 3: Design of steel 

structures. Part 2: Steel bridges., Thomas Telford, 2007, 324 lpp. 

4. Hendy C.R., Johnson R.P., Designer‟s guide to EN 1994-2. Eurocode 3: Design of 

composite steel and concrete structures. Part 2: General rles and rules for bridges., Thomas 

Telford, 2006, 206 lpp. 

5. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

6. Martin L.H., Purkiss J.A., Structural Design to EN 1993 and EN 1994, Elsevier, 2008, 

427 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inţenierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Kods  

Nosaukums Ceļa segas 

Studijas priekšmeta statuss programmā Obligātā izvēle 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgais mācībspēks Juris Smirnovs, Dr.sc.ing., Profesors 

Mācībspēks Lekcijas, praktisko un laboratorijas darbu organizē un vada RTU 

Būvzinātnes centra pētnieks, Neatkarīgas ceļu būvmateriālu 

laboratorijas tehniskais vadītājs Viktors Haritonovs 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā  Nav paredzēta 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Anotācija Priekšmets „Ceļa segas” apskata transportbūvju būvniecībā lietoto 

būvmateriālu un to izejmateriālu īpašības. Kursā tiek apskatīti 

jautājumi, kas saistīti ar klasisko un progresīvo – ekspluatācijas 

īpašību testēšanas metoţu pielietojumu ceļa seguma materiālu 

fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Kursā izklāstīta 

asfaltbetona un cementbetona projektēšanas metodika, ka arī 

aktuālo LVS EN standartu un tehnisko specifikāciju prasības. 

Priekšmets apskata aukstā, siltā un karstā asfaltbetona sastāvu 

raţošanas, transportēšanas un ieklāšanas paņēmienus un īpatnības. 

Kursā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar daţādu asfaltbetona 

tehnoloģiju izmantošanas piemērotību konkrētiem apstākļiem un 

jautājumi, kas saistītie ar otrreizēji pārstrādāto (reciklēto) 

būvmateriālu īpašībām un to pielietojumu.   

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs  Iegūt zināšanas par asfaltbetona īpašībām, projektēšanas 

procedūrām un izprojektēto sastāvu raţošanas, transportēšanas un 

ieklāšanas paņēmieniem un īpatnībām. Spēja uzprojektēt 

asfaltbetona sastāvu un izvēlēties konkrētiem apstākļiem, 

piemērotu asfaltbetona maisījumu, un to iestrādāšanas tehnoloģiju.  

Patstāvīgs darbs, tā organizācija un uzdevumi  

Literatūra 1. R.B. Mallick and El-Korchi Pavement Engineering. Principles 

and Practice. Taylor&Francis Group 2009. 

2. French Union of Road Industry Associations and Road 

Bitumen Emulsion Manufacturers Selection. Butumen 

Emulsions. 2008. 

3. Garber J.N., Hoel A.L Traffic & Highway Engineering. Forth 

Edition. USA 2009. 

4. AASHTO. Hot-Mix Asphalt Paving. Handbook. ASV 1991.  

5. European Asphalt Pavement Association (EAPA). Heavy Duty 

Surfaces: The Argument For SMA. Netherlands, Breuklen, 

1998.  

6. National Asphalt Pavement Association (NAPA). Designing 

and Constructing SMA Mixtures – State of the Practice. 

Quality Improvement Series 122. 2002. – 47p. 

7. Technical Circular TC01-04 Pavement Structure Design 

Guidelines. Ministry of Transportation. Geotechnical.- British 

Columbia: Materials, & Pavement Engineering, February 

2004.- 18.p 

8. VAS Latvijas Valsts ceļi [Elektroniskais resurss], 2009 - Ceļu 

specifikācijas 2010 - 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=107&DirID=42 

9. Гезенцвея. Л.Б. Дорожный асфальтобетон. –Москва: 

Транспорт 1976 г. 336c. 

10. LVS EN 13108-20:2006. Materiāla specifikācijas. Tipa 

testēšana 

11. LVS EN 13108-21:2006 Materiāla specifikācijas. Raţošanas 

procesa kontrole. 

Nepieciešamais (pieejamais) tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Laboratorija un praktisko darbu īstenošanai – Maršala prese, 

Maršala āmurs un termokamera. 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=107&DirID=42
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Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Asfaltbetonu sastāvu klasifikācija, izejmateriālu īpašības, struktūra un aktuālu standartu 

prasības 

 

Asfaltbetona sastāvu projektēšanas procedūras, to salīdzinājums un izprojektētu sastāvu 

atbilstības tehnisko noteikumu izvērtējums 

 

Asfaltbetona raţošana. Darbības teorētiskie pamati. Raţotņu tipi. Galvenie raţotņu mezgli. 

Raţošanas procesa kontrole 

 

Asfaltbetona transportēšana un ieklāšana. Kravas automobiļu un ieklājēju klasifikācija. 

Ieklāšanas ātruma, sablīvēšanas, šuvju kontrole.  

 

Ieklāta seguma kvalitātes kontrole  

Asfaltbetona otrreizējā pārstrāde, to īpašību izvērtējums un iestrādāšanas tehnoloģiskie 

risinājumi un ekonomiskā efektivitāte. 

 

Praktiskie darbi  

Laboratorijas darbi  

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzami studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metode 

Spēja aprakstīt asfaltbetona un to izejmateriālu īpašības. 

Spēja izvēlēties konkrētiem apstākļiem piemērotu 

asfaltbetona tipu un veikt šo sastāvu projektēšanu. 

Spēja izvērtēt to atbilstību tehnisko noteikumu un 

standartu prasībām 

Laboratorijas darbi, kontroldarbs 

 

Kritērijs: Laboratorijas apstākļos spēj noteikt 

asfaltbetona un izejmateriālu īpašības. Spēja veikt 

asfaltbetona sastāvu projektēšanu.  

Spēja aprakstīt un salīdzināt asfaltbetona raţošanas, 

transportēšanas un ieklāšanas tehnoloģiskus 

risinājumus. 

Referāts, kontroldarbs 

 

Spēja aprakstīt otrreizēji pārstrādāta (reciklāta) 

asfaltbetona īpašības un iestrādāšanas tehnoloģiju un 

izvērtēt to no ekonomiskā aspakta.  

Referāts, kontroldarbs 

 Ieskaite, eksāmens 

 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas Priekšzināšanas materiālzinātne 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Kods BTB351 

Nosaukums    Tilti un inţenierbūves (studiju projekts) 

Bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Specializējošais priekšmets (ierobeţotā izvēle) 

Limited elective  

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodţu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and 

feasibility study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu 

sastādīšana. 

Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt spriegbetona konstrukciju 

aprēķinu shēmas un veikt konstrukciju 

elementu projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of pre-stressed concrete 

bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Project. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Project. 

 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metoţu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   
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The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 

material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. 

Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu 

organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to 

the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative 

approaches and technological achievements. Are able to apply the construction regulating 

documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation; estimate construction technologies; produce an organizational design plan 

of the construction work; use the professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. Hendy C.R., Smth D.A., Designer‟s guide to EN 1992-2. Eurocode 2: Design of 

concrete structures. Part 2: Concrete bridges., Thomas Telford, 2007, 376 lpp. 

4. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inţenierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB462 

Nosaukums    Autoceļi (studiju projekts III) 

Road engineering (III study work) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – doktors, docents 

Mācībspēki Naudţuns  Juris,- doktors, vadošais pētnieks. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Mūţīgais sasalums. Ceļa konstrukcija 

mūţīgajā sasalumā 

  

 2. Purvi, to veidošanās. Purvu klasifikācija. 

Kūdra. Ceļa konstrukcija uz vājas 

nestspējas gruntīm 

  

3. Erozija. Augsnes erozija. Gravas. Ceļa 

konstrukcija erozijas skartajos rajonos.  

  

4.  Smiltāji, kāpas. Ceļa konstrukcija kāpu 

rajonos. 

  

5. Tuneļi. Ceļa konstrukcija un trases izvēle 

tuneļu posmiem.  

  

6.  Kalni. Ceļa konstrukcija un trases izvēle 

kalnu rajonos. Nogāţu noturība.  

  

7.  Automaģistrāles un ātrgaitas autoceļi. 

Ceļa konstrukcija un trases izvēle. 

Satiksmes drošības pasākumi. 

  

   Kopā 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Pārzina autoceļu projektēšanas speciālo 

gadījumu izplatību, to raksturīgās nianses, 

lietojamos inţenierrisinājumus. 

Kursa darbs, eksāmens 

 Orientējas specifiskos autoceļa 

konstrukcijas risinājumos un to aprēķinā 

 Kursa darbs, eksāmens 

 Prot projektēt autoceļa konstrukciju Latvijas 

apstākļiem neraksturīgās situācijās 

 Kursa darbs, eksāmens 

 Prot atrisināt nestandarta situācijas ceļa 

konstrukcijai 

 Kursa darbs, eksāmens 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Darbs ietver autoceļu inţenierzinību īpašo gadījumu teorētisko un praktisko zināšanu 

realizāciju projektēšanas procesā. Darba ietvaros tiek iepazīti un apgūti speciālo autoceļu 

inţenierrisinājumu atsevišķie gadījumi un to projektēšana. Tiek izstrādāts autoceļa 

risinājums īpašos apstākļos, to pamatojot ar aprēķinu, un nepieciešamajām pārbaudēm. 

Study work includes special issues of road design theoretical and practical use: permanent 

frost, marshy ground, mountainous terrain, steep slopes, tunnels, ground erosion, and 

highways. Should be developed a unique solution for road design in specific situation. 
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Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Orientēsies specifiskos autoceļa konstrukcijas risinājumos un to aprēķinā. Pratīs projektēt 

autoceļa konstrukciju Latvijas apstākļiem neraksturīgās situācijās. Pratīs atrisināt 

nestandarta situācijas ceļa konstrukcijai. 

Literatūra 1. J.Naudţuns. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes 

izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006 

2. J.Lūsis, E. Slēde, J. Mengots, Autoceļi, Liesma, 1972 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB425 

Nosaukums    Jaunākā tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā 

Latest tendencies in design and maintenance of transport infrastructure 

Studiju priekšmeta statuss programmā Specializējošais priekšmets (ierobeţotā izvēle) 

Limited elective 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Vispārīgs apskats par zinātniskās izpētes 

principiem. 

General overview of research 

principles. 

2 

2. Bibliotēkas elektronisko resursu apskats. Review of electronic resources of 

library. 

2 

3. Referāta uzbūves principi un prasības 

prezentācijai. 

Principles and requirements for 

presentation. 

2 

4. 2D un 3D projektēšana AutoCad vidē, 

konstrukciju projektēšanas piemēri. 

AutoCad aided design and drafting in 

2D and 3D with examples from 

structural Engineering. 

54 

5. Zinātniskā darba prezentācija. Presentation of work. 4 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot bibliotēkas elektroniskos 

resursus zinātniska darba izstrādāšanai. 

Referāts, ieskaite 

Spēj sagatavot un nolasīt referātu par 

aktuālu transportbūvju projektēšanas, 

būvniecības vai uzturēšanas tematiku.      

Referāts, ieskaite 

Spēj izstrādāt rasējumus AutoCad vidē.    Referāts, ieskaite 

Spēj prezentēt izstrādāto zinātnisko darbu. Referāts, ieskaite 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Presentation, Test. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Presentation, Test. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Presentation, Test. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Presentation, Test. 

 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets sagatavo studentus patstāvīga zinātniska darba izstrādāšanai, izmantojot 

bibliotēkas elektroniskos resursus, tehnisko un zinātnisko angļu valodu. Studiju laikā 

studenti tiek apmācīti pielietot  AutoCad transportbūvju konstrukciju projektēšanā.     

The course prepare students for independent scientific work, using library electronic 

resources, technical and scientific English. During their studies students are trained to use 

AutoCad for structural design. 
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Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs patstāvīgi veikt pētījumus un analizēt jaunākās tendences autoceļu, tiltu un tuneļu 

projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas jomā, kā arī satiksmes un satiksmes drošības 

organizācijas jomās. Pratīs pielietot AutoCad transportbūvju projektu izstrādāšanā.    

Will be able to carry out research and analysis of recent trends in road, bridge and tunnel 

design, construction and maintenance as well in traffic and traffic safety areas. Will be able 

to use AutoCad for transport infrastructure design.   

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Pavasara semestris: 

Referāts par izvēlēto tēmu. 

Spring semester: 

Presentation of research work. 

Literatūra 1. Lekciju konspekts. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators, auditorija ar datorizētām darba vietām studentiem. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli. 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Studiju priekšmeta kods  BTB403 

Nosaukums  Ievads transporta plūsmas teorijā  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma   Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  2 daļas; 4.0 kredītpunkti; 6.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris - Doktors, Dekāns 

Tematu izklāsts   Transporta plūsmas teorijas vispārējie uzdevumi. Atsevišķa transportlīdzekļa 

kustības apraksts. Atsevišķu transporta līdzekļu kinemātika. Atsevišķa 

transporta līdzekļa pārvietošanās procesa statistika. Satiksmes norādes 

parametri. Ātrums un stāvokļa vienādojumi. Sakarība starp momentānajos un 

lokālajos mērījumos iegūtajiem lielumiem. Kvazilokālie un kvazimomentānie 

mērījumi. Braukšanas ātrums. Transporta plūsmu telpā un laikā aprakstošie 

lielumi. Transporta plūsmas izpēte no braucoša transportlīdzekļa. Sakarības 

starp plūsmas raksturlielumiem. Satiksmes ērtības līmenis. Transporta plūsmas 

sastrēguma aprēķini. Gaidīšanas rindu teorijas pielietojums. Vienlīmeņa 

regulējamie ceļu mezgli.  

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU   DE      

Anotācija  Satiksmes plūsmas parametri. Kvazilokālie un kvazimomentānie 

mērījumi.Fundamentaldiagramma. Caurlaides spēja. Brīva satiksmes plūsma. 

Apdzīšana. Ātruma un intensitātes mērījumi. Iegūto datu novērtējums. Autoceļa 

ģeometrisko elementu ietekme uz caurlaides spēju. Satiksmes drošības līmeņa 

novērtējuma metodes. Caurlaides spējas aprēķins daţādiem ceļu posmiem. 

Satiksmes drošības līmeņa uzlabošanas metodes. Satiksmes organizācijas 

modeļi. 

Literatūra  1. http://www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm - 14.02.2004 

2. W.Brilon. Ausgewählte Kapitel aus der Theorie des Verkehrsflusses. - Ruhr 

Universität Bochum - 1993.  

3. www.csdd.lv - 14.02.2004 

4. www.eu-portal.net - 14.02.2004 

5. Satiksmes drošības rokasgrāmata. - // Nordic Council of Ministers. 

Oslo/Kopenhāgena - 1996. - 646 p. (krievu valodā). 

6. V.Siljanovs. Transporta plūsmas teorija autoceļu projektēšanā un satiksmes 

organizācijā. - Maskava - 1977.g. - 303 lpp. (krievu valodā). 

7. D.Drjū. Transporta plūsmu teorija un to vadīšana. - Maskava - 1972. - 424 

lpp. (krievu valodā). 

8. V.Babkovs. Ceļa apstākļi un satiksmes drošība. - Maskava - 1982. - 288 lpp. 

(krievu valodā). 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

1. Auditorija  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

BTB302 ,Autoceļu projektēšana, ievadkurss  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB453 

Nosaukums    Transportbūvju estētika 

Aesthetics of civil structures   

Studiju priekšmeta statuss programmā Specializējošais priekšmets (ierobeţotā izvēle) 

Limited elective 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Estētikas izpratnes pamati. Basics of aesthetic understanding. 4 

2. Estētikas vieta tiltu projektēšanā. Role of aesthetic in bridge design . 6 

3. Estētiskās prasības tiltu konstrukciju 

projektēšanā. 

Aesthetical requirements for design 

of bridge structures. 

12 

4. Estētiskās prasības tiltu būvmateriāliem. Aesthetical requirements for bridge 

materials. 

6 

5. Konstrukciju kritika un tiltu estētika. Structural criticism and bridge 

aesthetics. 

4 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj izprast estētiskas projektēšanas 

principus. 

Eksāmens. 

Spēj pielietot estētiskas projektēšanas 

principus tiltu konstrukciju projektēšanā.   

Eksāmens. 

Spēj analizēt konstrukcijas no estētiskā 

viedokļa.    

Eksāmens. 

Spēj izvēlēties piemērotus materiālus 

estētisku konstrukciju projektēšanai. 

Eksāmens. 

Should be able to understand principles of 

aesthetic design.   

Examination. 

Should be able to use principles of aesthetic 

design. 

Examination. 

Should be able to analyse the structures 

from aesthetical point of view.    

Examination. 

Should be able to select suitable materials 

for aesthetic design.  

Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos aspektus estētisku tiltu projektēšanai: estētiskās prasības tiltu 

izvietojuma trases plānā un garenprofīlā; prasības tiltu konstruktīvajiem elementiem.          

The course includes the key aspects of the aesthetic bridge design: aesthetic requirements 

of the bridge the plan and longitudinal profile; requirements for bridge structural elements. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi pielietot estētiskas projektēšanas principus projektējot 

transportbūves.            

Can responsible and independent perform aesthetic design principles in planning and 

design of bridges.     
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Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

 Referāts: Tilta konstrukciju estētiskās kvalitātes analīze. 

 Paper: Analysis of aesthetical quality of bridge structures. 

Literatūra 1. I.Rozentāle, Transportbūvju estētika, RTU, Rīga, 2007., 103 lpp. 

2. Lekciju konspekts. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par būvmateriāliem, būvmehāniku, transportbūvju konstrukcijām. 

 Knowledge‟s about  building materials, structural analysis and bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inţenierbūves (pamatkurss). 

  Chemistry, Physic, Structural analysis, Building materials, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  BTB408 

Nosaukums  Autoceļu labiekārtošana  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Brīvās izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris - Doktors, Dekāns 

Mācībspēks Bidzāns Jānis - Lektors 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV      

Anotācija  Autoceļu ainaviski - arhitektoniskā labiekārtošana kā sistēma. Autoceļu 

arhitektūra un ainava. Ainaviski - arhitektoniskā labiekārtojuma projektēšanas 

metodika. Atpūtas vietas pie autoceļiem. Autopapkalpes kompleksi. Sabiedriskā 

transporta pieturvietas. Autoapkalpes stacijas. Moteļi un kempingi. 

Velosipedistu celiņi. Autoceļu apzaļumošana. Satiksmes "nomierināšanas" 

inţeniertehniskie risinājumi pilsētās.  

Ainaviski- arhitektoniskā labiekārtojuma novērtējums. 

Literatūra  1. R.Lamm, B.Psarionos, T.Mailaender. Highway Design and Traffic Safety 

Engineering Handbook. - McGraw-Hill - 1999. 

2. W.Schnabel, D.Lohse. Grundlagen der Strassenverkehstechnik und der 

Verkehrsplanung. - Berlin. - 1997. - Bd.1 608 S., Bd.2 430 S. 

3. Strassenverkehrstechnik// Kirschbaumverlag - Jahrgang47 (2003.), 48 

(2004). 

4. www.vti.se - 2004-01-26 

5. Accident Analysis & Prevention. // Elsevier - Volume 35 (2003), 36 (2004). 

6. A.Sardarovs. Autoceļu arhitektūra. - Maskava - 1986. - 200 lpp. ( krievu 

val.). 

7. N.Ornatskis. Autoceļu labiekārtošana. - Maskava - 1986. - 136 lpp. (krievu 

val).  

8. Planung und Entwurf von Landstrassen - PELa. - K?ln - 1994. - 93 S. 

9. Urban Traffic Areas. - Copenhagen - 1991.  

10. Scenic Byways. - Washington - 1988. 

11. W. Homburger. Transportation and Traffic Engineering Handbook. - 1982. - 

Englwood Cliff - 883 p 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

1. Auditorija.  
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         Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Vispārējā socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 377 
 
Mācību spēks:  Gunārs Ozolzīle, 
         Dr.sc.soc., asoc.prof. 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  Mācību priekšmets “Vispārējā socioloģija” ir loģisks turpinājums un papildinājums vidējās mācību 
iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve palīdzēs studentiem labāk izprast cilvēku 
sociālās rīcības un sociālo attiecību mehānismus.   

 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

Zināšanas    

1.Iepazīstināt studentus ar sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas likumsakarībam un svarīgākajām problēmām.   
2.Mācību kursa ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālajai struktūrai, sociālajai nevienlīdzībai, sociālo institūtu funkcionēšanai, 
sociālajiem procesiem un izmaiņām sabiedrībā. Iespēju robežās apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti socioloģijas vēstures un galveno 
socioloģisko teoriju kontekstā. Kursa nobeigumā studenti tiek iepazīstināti ar konkrēto socioloģisko pētījumu metodoloģiju, metodiku 
un tehniku. 
 

  Prasmes 
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos procesus. 
  
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1.Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
2.Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.:Zvaigzne ABC, 2002. 
3..Mūrnieks E.Vispārējā socioloģija.1,2.dala. R.: RTU, 1993. 
4.Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.(Lekciju materiāli “Vispārējās socioloģijas” kursā). R.: RTU, 2000. 
5.Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: RTU Izdevniecība,2006 
6. Ozolzīle G. Socioloģija. R.: BVK, 2009, 247.lpp. 
7.Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
8.Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981.  
 
                   Papildliteratūra 
 

1.Eriksons E.Identitāte: jaunība un krīze.R.: Jumava, 1998. 
2.Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R.: AGB, 1999. 
3.Gīrcs K. Kultūru interpretācija. R.: AGB, 1998. 
4.Gofmanis E. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. R.: Madris, 2001. 
5.Karpova A.Personība.Teorijas un to radītāji. R.: Zvaigzne ABC, 1988.  
6.Lācis V. Etniskie konflikti  Austrumeiropas tautu vēsture. R.: Vieda, 2000. 
7.Omārova S. Cilvēks dzivo grupā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
8.Piažē Ž. Bērna intelektuālā attīstība. R.: Pētergailis, 2002. 
9.Rotčailds Dž. Etnopolitika: konceptuālās aprises. R.: AGB, 1999. 
10.Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. R.: Jumava, 1998. 
11.Smits E. Nacionālā identitāte.R.: AGB, 1997.  
12.Vēbers E.Latvijas valsts un etniskās attiecības. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
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13.Giddens A.Sociology 6 th Rexised edition Oxford: Polity Press, 2010.  
14.Korte H.,Schäfers B.(Hrsg.)Einfürung in Hauptbegriffe der Soziologie. 8., durchgesehene Auflage.  Opladen: VS Verlag, 2010. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko 
jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti praktiskajās nodarbībās diskusiju laikā.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai 
varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: sociāli humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma 
tehniskajā izglītībā; 2) socioloģijas kā zinātnes vieta un nozīme sabiedrības un atsevišķa indivīda dzīvē.  
3) sociālie procesi un izmaiņas mūsdienu sabiedrībā. 
 
Vispārējās socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Socioloģijas priekšmets  (2 stundas)               
2. Socioloģiskās teorijas.(4 stundas)          

3. Kultūra.  (2 stundas)                                         

4. Sociālā struktūra. (2 stundas) 
5. Socializācija (2 stundas)                                                   

6. Sociālās grupas un organizācijas. ( 2 stundas)                            

7. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.( 2 stundas) 
8. Sociālā stratifikācija. ( 2 stundas)                                        
9. Etniskā un rasu nevienlīdzība.  ( 2 stundas)                                  

10. Dzimumnevienlīdzība.  (2 stundas)                                              
11. Ģimene  ( 2 stundas) 
12. Reliģija  ( 2 stundas) 
13. Moderno sabiedrību attīstība  ( 2 stundas) 
14. Socioloģisko pētījumu  projektēšana un datu vākšanas metodes ( 4 stundas) 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods HSP375 

Nosaukums Vadības socioloģija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Taraškevičs Ronalds - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Stašāne Sandra - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 150 

Maksimālais studentu skaits semestrī 600 

Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti sociālo parādību un procesu nozīmes cilvēku sabiedrības 

attīstībā un tās pārvaldības teorētiskie pamati, kā arī prasmes daţādu vadības līmeņu 

strūktūru un stilu izvēlē. Izvērtēts sociālo parādību un procesu iespaids uz darba 

organizāciju, motivāciju, cilvēku formālām un neformālām attiecībām. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Vadības socioloģijas mērķis humanitarizēt tehnokrātisko domāšanas veidu, iegūstot 

pamatkompetences lēmumu pieņemšanai balstoties ne tikai uz tehniski ekonomiskiem 

faktoriem, bet arī uz sociāliem faktoriem. Semināros un praktiskās nodarbībās ir iespēja 

apgūt prasmes sociālo risku izvērtējumam izvēloties pārvaldības struktūras un vadības 

stilus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Tiek organizēti sekojoši patstāvīgie darbi: 1. Mājas darbs, veikt aptauju intervijas formā, 

bet rezultātus demonstrēt  seminārā kā prezentāciju; 2. Praktiskās nodarbībās, situāciju 

analīze darba kolektīvā ar mērķi minimizēt riskus lēmumu pieņemšanas procesā; 3. 

Semināros, diskusija par sociālo parādību ietekmi uz pārvaldības procesu; 4. Testi, lai 

pārbaudītu savas prasmes atpazīt, definēt, aprakstīt un izvērtēt sociālās parādības un 

procesus.  

Literatūra 1. R.Taraškevičs. Vadības socioloģija (ik gadu atjaunots lekciju konspekts, praktisko 

nodarbību uzdevumi un testi, brīvi pieejami e - studiju vidē).-Rīga. 77. lpp..  

2. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). -Rīgā. 1993. -182 lpp..  

3. (R.Taraškevičs, lekciju konspekts, 2006.g.) 

http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/vs.pdf  

4. A.Kravčenko, I.Tjurina. Vadības socioloģija (krievu valodā). -Maskava. 2005. -1134 

lpp..  

5. G.Ozolzīle. Socioloģija. -Rīga. 2009. -253 lpp..  

6. J.Ščepanskis. Socioloģijas elementārie jēdzieni (krievu valodā). -Maskava. 1969. -245 

lpp..  

7. M.Vellers. Viss par dzīvi (krievu valodā). -Sankt-Peterburga. 2003. -750 lpp..  

8. Philip Kotler. Marketing Essentials. -Northwestern University. 1989. -639 p.. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Dators, Microsoft PowerPoint programma, audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vidējā izglītība 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Socioloģija kā zinātne. Sabiedrības attīstības priekšnosacijumi, etapi, likumi. 2 

2. Vadības (menedţmenta) socioloģija. Vēsture, izpētes priekšmets, definējumi. 4 

3. Metodes praktiskajā socioloģijā. Informācijas iegūšanas metodes, datu ticamība, to interpretācija. 2 

4. Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Sociālie procesi un to izmaiņas. 4 

5. Tirgzinības (marketinga) sociālie aspekti. Marketinga būtība un tirgus vadības paņēmieni. 4 

6. Uzņēmums kā sociāla sistēma. Sociāli demogrāfiskās, etniskās, ekonomiskās un sadales  attiecības. 2 

7. Cilvēciskā faktora sociālie aspekti. Cilvēciskā faktora aktivizācijas nepieciešmība un mehānismi. 4 

8. Vadības (menedţmenta) sociālie aspekti. Valsts sociālās politikas nozīme, sociālie projekti un tehnoloģijas.Pārvalde. 4 
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9. Sociālie aspekti darbā un darba organizācijā. 2 

10. Sadzīves apstākļi un darba efektivitāte. Laiks, cilvēku sabiedrības attīstības telpa. 2 

11. Ieskaites darbs 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot atpazīt socioloģijas un vadības socioloģijas izpētes priekšmetus, definēt šīs zinātnes, 

uzskaitīt sabiedrības attīstības etapus un aprakstīt socioloģisko zināšanu nepieciešamību 

speciālistiem. 

Diskusija seminārā, ieskaites darba testa 

jautājumi. 

Spēj atšķirt socioloģiskās informācijas iegūšanas metodes, lieto tās, prot izvērtēt aptaujas 

metodes ticamības līmeni un izskaidrot iegūtos rezultātus. 

Mājas darbs, ieskaites darba testa 

jautājumi. 

Atpazīst sociālās parādības un procesus, prot izskaidrot to būtību. Spēj definēt indivīda, 

personības, individualitātes, pārliecības, apziņas un pašapziņas jēdzienus. 

Ieskaites darba testa jautājumi. 

Prot atšķirt marketinga sociālos aspektus, salīdzināt tirgus vadības paņēmienus un 

koncepcijas. 

Diskusija seminārā, ieskaites darba testa 

jautājumi. 

Spēj atšķirt sociālās organizācijas nozīmi uzņēmuma struktūrā, kā arī sociāli-demogrāfiskās, 

sociāli-etniskās, ekonomiskās un sadales attiecības darba kolektīvā un tā attīstības obj. un 

subj. faktorus 

Ieskaites darba testa jautājumi. 

Prot salīdzināt profesiju, specialitāšu, specializācijas un kvalifikācijas struktūras. Prot 

izvērtēt sociālos mehānismus cilvēciskā faktora aktivizēšanai. 

Situācijas analīze praktiskās nodarbībās. 

Spēj izvērtēt valsts sociālās politikas nozīmi sabiedrības attīstībā, darba kolektīvu pārvaldes 

struktūras un vadības stilu nozīmi menedţera darba organizācijā. 

Diskusija seminārā, ieskaites darba testa 

jautājumi. 

Spēj atpazīt rādītājus pamudinājumam uz darbu un motivāciju raţošanā. Izvērtē cilvēka un 

tehnikas attiecības un to evolūciju, kā arī tehniski-ekonomisko rādītāju nomaiņu ar sociāliem 

parametriem. 

Situācijas analīze praktiskās nodarbībās. 

Prot izvēlēties dzīves kvalitātes rādītājus un sociālās darba apmaksas sistēmas. Izskaidrot, ka 

cilvēku sabiedrībai laiks ir attīstības telpa. 

Situācijas analīze praktiskās nodarbībās un 

ieskaites darba testa jautājumi. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Politoloģija 
 
Šifrs:   HSP 378 
 
Mācību spēks:  Gunārs Ozolzīle, 
         Dr.sc.soc., asoc.prof. 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:    Mācību kurss “Politoloģija” ir loģisks turpinājums un papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām 
fragmentārajām zināšanām sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve veicinās jauniešu politisko socializāciju un līdz ar to arī pilsoniskās 
sabiedrības veidošanos mūsu valstī.   
   Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas, sabiedrības politiskās sistēmas institūtu un struktūru 
funkcionēšanas likumsakarībām kā arī starptautisko attiecību dažiem aspektiem. Daudzus jautājumus jāprot skatīt demokrātiskas 
Latvijas sabiedrības tapšanas kontekstā. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
            Zināšanas 

1. Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas realizācijas likumsakarībām un svarīgākajām 
problēmām.   

2. Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko attiecību galvenajos jautājumos. 
 

            Prasmes 
   
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast sabiedrībā notiekošos politiskos procesus. 
  

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992. 
2.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R., RTU, 1998. 
3.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999. 
4.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991. 
5.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993. 
6.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998. 
7.Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.-R.: RTU, 1992. 
8.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
9.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998. 
10.Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi.- R.: RTU, 1991. 
11.Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991. 
12.Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.  
13.Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.-R.: RTU,1990.    
  
  PAPILDLITERATŪRA 
1.Ārente H. Totalitārisma izcelsme.-R.: Elpa, 2000.    
2.Berlins J. Četras esejas par brīvību.-R.: Sprīdītis, 2000. 
3.Cipeliuss R.Vispārējā mācība par valsti.-R.: AGB, 1988.  
4.Laķis P. Vara un sabiedrība. Varas maiņa Latvijā 80.- 90. gadu mijā.- R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
5.Mūsdienu politiskā filosofija.Hrestomātija.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.  
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6.Raiko R.Klasiskais liberālisms XX gadsimtā.-Rīga,1991.  
7.Razs Dž. Brīvības morāle.-R.: Madris, 2001. 
8.Lipset S.Political Man: The Social Bases of Politics.-NewYork,1963.  
9.Dahl R.Polyarchy.Participation and Opposition.- NewHaven/London,1971.  
10.Lijphart A.Democracy in Plural Societies.-NewHaven/London,1977.  
11.Almond G.A.,Verba S.The Civic Culture.-Princeton,1963.  
12.Held D.(Eds.)Political Theorie Today.-Standford,1991.  
13.Held D.Models of Democracy.-Cambridge/Oxford,1987.  
14.Sartori G.Demokratietheorie.-Darmstadt,1997.  
15.Beyme K.Die politischen Theorien der Gegenwart.-Opladen,1992. 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko 
jēdzienu izpratni. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:   1) kursa ievada diskusija: sociāli humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā 
izglītībā; 2) politikas zinātne un praktiskā politika; 3) demokrātisku politisko sistēmu veidošanās likumsakarības un problēmas Latvijā. 
 
Politoloģijas mācību priekšmeta kursa saturs: 
 
1.  Politoloģijas priekšmets  ( 2 stundas)                     
2. Vara un varas leģitimitātes problēma   ( 2 stundas)                             
3. Politiskās filozofijas galvenās problēmas ( 2 stundas)                        

4. Politiskā teorija ( 2 stundas)                                                
5. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas  likumsakarības  ( 2 stundas)                                                        
6. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas  ( 4 stundas)                                 

7. Politika un ideoloģija. ( 2 stundas)                                             
8. Politiskās partijas un interešu grupas.   ( 2 stundas)                           
 9. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. ( 2 stundas)                                                    
 10. Vara un politiskā kultūra. ( 2 stundas)                                           
 11. Demokrātija un demokrātiskie politiskie režīmi. ( 4 stundas)                      
 12. Nedemokrātiskie politiskie režīmi. ( 2 stundas)                                 
 13. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas  ( 2 stundas)                                                    
 14. Eiropas Savienība: attīstības likumsakarības un  problēmas. ( 2 stundas). 
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RTU Humanitārais institūts 

Sociālo zinātņu katedra 

Priekšmeta apraksts 

 

Nosaukums: Lietišķā etiķete 

Šifrs: HFL 330 

Mācību spēks: Mg.phil., prakt. docente Zanda Lejniece 

Studiju programma: 

Studiju profils: 

Studiju veids: akadēmiskās, profesionālās 

Studiju līmenis: bakalaura studijas 

 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 

 

Mācību priekšmeta mērķis: dot zināšanas un veidot izpratni par sabiedrībā pieņemtajām uzvedības normām, kuras cilvēkiem jāievēro 

savstarpējā saskarsmē. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi: apgūt vispārcilvēciskās,  profesionālās un lietišķās etiķetes normas. Saprast daţādu etiķetes normu 

regulējošo un estetizējošo jēgu. Prast izvērtēt vispārcilvēcisko normu piemērotību konkrētai situācijai. Iegūt priekšstatu par etiķetes 

īpatnībām daţādās nacionālās kultūrās. Apgūt praktiskas iemaņas etiķetes prasību ievērošanā. 

 

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 

Lejniece Z. Lietišķā etiķete. Lekciju konspekts. E-studijas, RTU portāls „Ortus”; 

Ieteicamā literatūra: 

1. Dubkevičs L., Kestere I.  Saskarsme. Lietišķā etiķete. R., 2003. 

2. Fosters D.  Lietišķā etiķete Eiropā. R., 2005. 

3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R., 2000. 

4. Kincāns V. Etiķete. R., 2003. 

5. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. R., 2007. 

6. Lejniece Z. Mūsdienu etiķete: tradīcijas un novitātes// RTU zinātniskie raksti. Sērija 8. Humanitārās un sociālās zinātnes. 

Sējums 14. R., 2008. 

7. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. R., 2003. 

8. Strautmane A. Lietišķā etiķete. R., 2007. 

9. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R., 2003.  

10. Odiņa A. Protokols. R., 2003. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode:  lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās analizējot situācijas un izstrādājot uzvedības scenārijus). 

Testi priekšmeta apguves kontrolei.  

 

Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās (lekciju konspektā)  dotā teorētiskā materiāla apgūšana, etiķetes normu ievērošanas prasmes 

apliecināšana praktiskos darbos, līdzdalība grupu darbā.  

 

Priekšmeta vērtēšanas forma un principi: 

 

Vērtēšanas forma – ieskaite. Lai saņemtu ieskaiti students semestra laikā sekmīgi izpilda: 

1) 3 praktiskos darbus (vingrinājumus, uzdevumus, situācijas analīzi u.c.); 

2) 2 testus teorētisko zināšanu pārbaudei. 

 

Priekšmeta saturs:  

 

1. Ievaddaļa. 

Etiķetes loma sabiedrībā.  

Jāizprot etiķetes regulējošā un estetizējošā loma cilvēku saskarsmē. 

 

2. Vispārcilvēciskā etiķete. 

Jāzina un  jāprot pielietot vispārcilvēciskās etiķetes normas: uzvedību sabiedriskās vietās, sasveicināšanās un iepazīšanās nosacījumus, 

uzrunas formas u.c. cilvēku reālajā saskarsmē. 

 

3. Uzvedība darba vietā. 

Jāzina telefona sarunu psiholoģija un etiķetes noteikumi; jāapgūst sarunāšanās un klausīšanās nosacījumi un prasmes lietišķajā vidē.  
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4. Krāsu simbolika un psiholoģiskā iedarbība. 

Jāzina krāsu simbolika un jāprot krāsas pielietot interjera, apģērba, informatīvo uzrakstu, reklāmas veidošanā. 

 

5. Apģērbs un tā stili. 

Jāizprot apģērba valodas psiholoģija. Jāprot diferencēt daţādus apģērba stilus un izvēlēties atbilstošo konkrētai situācijai. 

 

6. Lietišķo un oficiālo tikšanos organizēšana. Lietišķās sarunas. 

Jāzina lietišķo un oficiālo tikšanos norises protokols un jāprot sastādīt to programmas daţādās tikšanās situācijās. 

 

7. Pieņemšanas un to organizēšana. 

Jāzina galvenie pieņemšanu veidi; jāprot izvēlēties piemērotāko konkrētajai situācijai; jāzina tās organizēšanas nosacījumi. 

 

8. Lietišķo kontaktu etiķete. 

Jāzina vizītkartes noformēšanas un lietošanas galvenos principus; jāprot izvēlēties un pasniegt dāvanas un ziedus atbilstoši konkrētajai 

situācijai; jāzina un jāprot pielietot etiķetes normu īpatnības saskarsmē ar daţādu nāciju pārstāvjiem. 
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RTU Humanitārais institūts 
Sociālo zinātņu katedra 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Nosaukums: Sociālās attīstības modeļi 
Šifrs: HFL 118 
Mācību spēki:  Mg.phil., pr.docents Valdis Cers 
Studiju programmas:  
Studiju profils: 
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālās 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: veidot izpratni par cilvēka sociālas darbības vispārīgajiem nosacījumiem: sociālajiem procesiem un to 

tendencēm, sabiedrību un tās modeļiem. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt zināšanu un jēdzienu kopumu par sabiedrību un sociālajiem procesiem. Saprast dažādu zināšanu 

veidu (informatīvi funkcionālo, humanitāri kreatīvo u.c.) lomu, vērtību un nozīmi sabiedrībā un indivīda pašrealizācijā. Izprast 
mūsdienu sabiedrības funkcionēšanas un attīstības sakarības. Prast izvērtēt tehnikas un tehnoloģisko izmaiņu lomu un nozīmi 
sociālajos un kultūras procesos. Iegūt globālu skatījumu uz sociālajiem procesiem Latvijā. Prast pamatot savu profesionālo izvēli 
saistībā ar sabiedrības attīstības tendencēm un pašidentitātes formēšanos. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Buceniece E . Saprāts nav ilūzija ( Rietumu filozofija modernisma situācijā). 

R.,Pētergailis, 1999.; Zvejnieks A. Sabiedrība un tās izziņa. Lekciju konspekts. R..RTU, 1999., Zvejnieks A. Sociālās attīstības modeļi. 
Lekciju konspekts. 2003.; Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.,1994.; Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R..AGB, 1999.; 
Mūsdienu politiskā filozofija. Hrestomātija. R, Zvaigzne ABC, 1998.; Buceniece E. Teleoloģijas modernās interpretācijas: 
E.Huserls, N. Hartmanis, V.Rozanovs, P.Rikērs, K. Vojtila. - Grām.: Mūžīgais un laicīgais. R., 1995.; Zvejnieks A. Ieskats futuroloģijas 
vēsturē.,Grām.: Cilvēks. Izglītība. Kultūra. R.,1997. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri (darbs grupā analizējot situācijas un problēmas, pārrunas- diskusijas), testi 

priekšmeta apguves kontrolei. 
 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā; papildus punktus ieskaitei var 

saņemt: a) par darbu grupā, analizējot situācijas, b) par līdzdalību diskusijās, c) par regulārajiem testiem). 
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās (lekciju konspektā) dotā teorētiskā materiāla apgūšana, sociālo procesu analizēs iemaņu 

apgūšana, līdzdalība grupu darbā un diskusijās. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 
 

  Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: sociāli  humanitāro mācību priekšmetu vieta 
un loma tehniskajā izglītībā; 2) Latvijas  perspektīvas globalizācijas kontekstā. 
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Rīgas Tehniskā universitāte 

Valodu institūts 
 

Studiju priekšmeta nosaukums: angļu valoda  

Studiju priekšmeta šifrs: VIA 120 
Mācībspēks: A. Roskoša 
Studiju programma:  
Studiju virziens:  
Studiju veids:  
Studiju līmenis: Bakalaura profesionālās studijas 
Studiju priekšmeta apjoms: 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  
Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās terminoloģijas apguvi svešvalodā 
konkrētajā nozarē.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē;  
2) lietišķās sarunvalodas pamatu apguve un diskusijas spēju attīstīšana;  
3) klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, projektos u. tml.;  
4) rakstveida izteiksmes attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, secinājumi). 

 
 Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts: 
Grāmatas:  

1. Ashley, A. Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
2. Jones, L. Working in English (Intermediate). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. 
3. Ilyinska, L. English for Science and Technology:Course Design, Text Analysis, Research Writing. – Chapter 3-6, RTU, Riga, 2004. 
4. Kehe, D. Conversational  Strategies. Pro Lingua Associates, 1994. 
 

Žurnāli: ACI Materials Journal (UK), International Construction (UK), Civil Engineering, ISSN (USA), Pollution Engineering (USA), Nordic 
Journal for Architectural Research (Sweden) 
 
Vārdnīcas: 

1. Briedis J. Polytechnic Dictionary. Jelgava: Senders R, 1999 
2. Collins Concise Dictionary. General Consultant J. M. Sinclair, Harper Collins Publishers, UK, Fourth ed., 1999. 
3. Killers, K. Latviešu-angļu ilustrētā būvniecības vārdnīca. Avots, Riga, 2000. 
4. Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary (Intermediate to Advanced) Hugh Trappes – Lomax, Oxford Univ. Press, 2001. 

 
 
Studiju priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana angļu valodā, izmantojot 
komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli.  
 
Studiju priekšmeta apguves vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas angļu valodas komunikācijas prasmes 
atbilstoši akadēmiskiem mērķiem un profesionāliem prasībām apgūstāmajā jomā angļu valodā. Semestra laika studenti veic divus 
pārbaudes testus par apgūto mācību vielu. Pirmā semestra beigās studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar ieskaiti, bet otrā semestra 
beigās ar eksāmenu.  
 
Studiju priekšmeta situāciju apraksti un analīze: 
Studenti atbild uz daţādas grūtības pakāpes jautājumiem, veic kooperatīvu darbību un komunikatīvus uzdevumus. Diskusijas: studentu 

dzīve, kultūra un saskarsme, u.c.  

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 

Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde, jaunās leksiski – gramatiskās mācību vielas apguve, mutvārdu runa (monoloģiskā un dialoģiskā 
runa).   
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālas izglītības sākumposms RTU; sociāli – ekonomiskās, 

politiskās un ekoloģiskas problēmas Latvijā. 
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Programmas autors: Mag.philol., lektors M.Osis 

 
Programma apstiprināta: RTU Valodu institūta sēdē 2003. gada 28. aprīlī 
Protokols Nr.4 
 

  



Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 205 
 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Valodu institūts 
 

Studiju priekšmeta nosaukums: vācu valoda  

Studiju priekšmeta šifrs: VIA 120 
Mācībspēks: V.Lauziniece 
Studiju programma:  
Studiju virziens:  
Studiju veids:  
Studiju līmenis: Bakalaura profesionālās studijas 
Studiju priekšmeta apjoms: 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  
Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās terminoloģijas apguvi svešvalodā 
konkrētajā nozarē.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē;  
2) lietišķās sarunvalodas pamatu apguve un diskusijas spēju attīstīšana;  
3) klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, projektos u. tml.;  
4) rakstveida izteiksmes attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, secinājumi). 

 
 Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts: 
Grāmatas:  

1. Häfele G. Althauserneuerung: Instandsetzen, Renovieren, Modernisieren.- Ökobuch, 1993. 
2. Kommunikative Aufgabe zum Thema “Rīga”. – Rīga, 1990. 
3. Seele H. Ausschnitte aus dem Alltag der BRD. Wohnen. – Inter Nationes, 1994. 
4. Wohnungswesen und Städtebau // Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag, 1996. 
5. Eichheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlog, 1993. 

 
Žurnāli: 
        “Deutsche Bauzeitung”, “Werk, Bauen + Wohnen” u.c. 
 
Studiju priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana angļu valodā, izmantojot 
komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli.  
 
Studiju priekšmeta apguves vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas angļu valodas komunikācijas prasmes 
atbilstoši akadēmiskiem mērķiem un profesionāliem prasībām apgūstāmajā jomā angļu valodā. Semestra laika studenti veic divus 
pārbaudes testus par apgūto mācību vielu. Pirmā semestra beigās studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar ieskaiti, bet otrā semestra 
beigās ar eksāmenu.  
 
Studiju priekšmeta situāciju apraksti un analīze: 
Studenti atbild uz daţādas grūtības pakāpes jautājumiem, veic kooperatīvu darbību un komunikatīvus uzdevumus. Diskusijas: studentu 

dzīve, kultūra un saskarsme, u.c.  

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 

Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde, jaunās leksiski – gramatiskās mācību vielas apguve, mutvārdu runa (monoloģiskā un dialoģiskā 
runa).   
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālas izglītības sākumposms RTU; sociāli – ekonomiskās, 

politiskās un ekoloģiskas problēmas Latvijā. 

 
Programmas autore: Mag.philol., lektore I.Siliņa 

 
Programma apstiprināta: RTU Valodu institūta sēdē 2003. gada 28. aprīlī 
Protokols Nr.4 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Kods BTB010 

Nosaukums    Prakse 

Practice   

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors, J.Smirnovs, profesors; A.Zariņš, docents; J.Naudţuns, vadošais 

pētnieks. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu 

papildināšana ar praktiskām iemaņām.  

  20 

2. Būvdarbu vai projektēšanas procesa 

izpēte. 

  3 

3. Būvfirmu organizatoriskās struktūras, 

kvalitātes kontroles sistēmas un labas 

raţošanas prakses piemēru izpēte. 

  3 

   Kopā: 26 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj praktiski pielietot teorētiskās zināšanas 

praksē.    

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 

Spēj iekļauties darba kolektīvā un veikt 

paredzētos uzdevumus.   

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 
Spēj novērtēt firmu organizatorisko 

struktūru un tās darbības efektivitāti.    

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 
Spēj sastādīt atskaiti par prakses laikā 

veiktajiem darbiem. 

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Studiju programma paredz praksi ārpus izglītības iestādes. Prakses laikā students apgūst 

būvinţeniera darba pamatus, kas saistīti ar konstrukciju projektēšanu, būvprojektu 

vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju, būvdarbu vadīšanu, būvniecības procesa 

plānošanu un uzraudzību, būvprojekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas kārtību, 

pieredze strādāt ar būvnormatīviem un standartiem, plānot nepieciešamos pasākumus 

kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā, sastādīt un kontrolēt būves 

izpilddokumentāciju, kontrolēt un analizēt darbu izpildi, efektīvi un lietderīgi izmantojot 

resursus, pārzināt būvju ekspluatācijas jautājumus, izmantot projektēšanas 

datorprogrammas. Pabeidzot praksi, students sastāda prakses atskaiti, kas apliecina prakses 

uzdevumā norādīto uzdevumu izpildi.         

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēja iesaistīties darba kolektīvā, iepazīties ar uzņēmumu tehnisko un tehnoloģisko 

aprīkojumu, noformēt tehniskos aprakstus un informatīvos materiālus, veikt praktiskus 

uzdevumus, kuros varētu pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas.            

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

 Prakses atskaite. 
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Literatūra 1. Eirokodeksi, Latvijas Valsts standarti un Latvijas Būvnormatīvi 

2. Latvijas darba likumdošana. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studiju laikā sekmīgi apgūtie priekšmeti. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Kods BTB013 

Nosaukums    Bakalaura darbs (ar inţenierprojektu) 

 

Studiju priekšmeta statuss programmā Gala pārbaudījums. 

 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors, J.Smirnovs, profesors; A.Zariņš, docents; J.Naudţuns, vadošais 

pētnieks. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Bakalaura darba izstrāde.    7 

2. Inţenierprojekta izstrāde.   6 

   Kopā: 13 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj veikt zinātniskās pētniecības darbu 

izstrādājot bakalaura darbu.       

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs 

vērtējums. 

Spēj projektēt transportbūves, veikt 

konstrukciju aprēķinus un izstrādāt 

rasējumus.   

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs 

vērtējums. 

Spēj pielietot mūsdienīgus būvmateriālus un 

inovatīvas būvniecības tehnoloģijas.    

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs 

vērtējums. 

Spēj iegūtos rezultātus noformēt atskaitēs. Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs 

vērtējums. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Profesionālās bakauru studiju programmas gala pārbaudījums paredz Bakalaura darba 

izstrādāšanu (ar inţenierprojektu) izvēlētās specializācijas jomā. Bakalaura darbu (ar 

inţenierprojektu) vada atbilstošās jomas profesors. Bakalaura darbam ir jāatspoguļo 

studenta spējas patstāvīgi strādāt , lai radītu pētnieciska satura darbu, kā arī pielietot 

inţenieriskus risinājums inţenierprojekta izstrādāšanai.           

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Parādīt profesionālās iemaņas un pētīšanas prasmes atbilstoši Profesijas standartam un 

Valsts reglamentam par bakalaura grādu. Veikt pētniecības darbus. Pierādīt spēju projektēt 

transportbūves, veikt konstrukciju aprēķinus, lietot mūsdienīgus būvniecības materiālus un 

darbu veikšanas tehnoloģijas, projektēt būvniecības procesa plānošanu un uzraudzību, 

noformēt atbilstoši prasībām kvalifikācijas darbu, publiski prezentēt un aizstāvēt 

risinājumus.            

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Patstāvīgi strādā un rada pētnieciska satura darbu, kā arī pielieto inţeniertehniskus 

risinājumus inţenierprojekta izstrādei. 

Literatūra 1. Eirokodeksi, Latvijas Valsts standarti un Latvijas Būvnormatīvi. 

2. Zinātniskā literatūra. 

3. Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai. Sastādījis Dr.sc.ing. H.Guļevskis. 

Rīga: RTU, 2001. - 13 lpp.  

4. Prasības bakalaura, maģistra, inţenierprojektu, kvalifikācijas darbu izstrādei studiju 

programmā „Transportbūves”, Rīga: RTU, 2007. - 10 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums Multimēdiju projektors, dators. 
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studiju priekšmeta īstenošanai 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studiju laikā sekmīgi apgūtie priekšmeti. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Visi studiju programmā paredzētie priekšmeti. 
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7. Par bakalaura profesionālās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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8. Studiju programmas mācību priekšmetu saraksts pa semestriem 
 

  



Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 217 
 

 
 
 

  



Bakalaura  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 218 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Vienošanās līgums ar LLU par iespējām turpināt izglītību 
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Pielikums. 
Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi. 

 
 

 


