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Ievads 

 Lauku inženieru fakultāte (LIF) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
struktūrvienība, kas nodrošina akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veic atbilstošu 
zinātniski pētniecisko darbu. Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgspējīgas vides 
veidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām. Mācību un pētnieciskajā darbā tiek izmantotas 
pietiekami augsta līmeņa (ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi) tehnoloģijas un metodes, 
kas nepārtraukti tiek pilnveidotas.  

Būvniecības nozarē ir šādas studiju programmas: 
� Akadēmiskā (bakalaura) studiju programma; 
� Augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
� Augstākā profesionālā studiju programma; 
� Maģistrantūras studiju programma; 
� Doktorantūras studiju programma. 

Doktorantūrā Būvzinātnes nozarē var studēt personas, kas ir ieguvušas 
inženierzinātņu maģistra grādu būvniecībā vai tam pielīdzināmu akadēmisko grādu. 

 
Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas perspektīvais 

vērtējums 

Promocijas darbu izstrāde Būvzinātnes nozarē pamatojas uz patstāvīgām 
teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Vērtējot kadru pēctecību 
Būvzinātnē un mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību Latvijas būvniecības un 
lauku vides attīstībai, doktorantūras programma ir vērtējama kā ļoti nepieciešama. 
Vislielākā uzmanība jāvelta doktorantu individuālo plānu saskaņošanai ar attīstības 
tendencēm Būvzinātnes nozarē un Latvijas valsts interesēm. Aktuālākie virzieni zinātniskai 
pētniecībai ir sekojoši: 

� kvalitatīvu un konkurētspējīgu būvmateriālu radīšana un izpēte, izmantojot 
vietējās un otrreizējās izejvielas; 

� enerģijas un vides resursu taupīšana; 
� būvražošanas stratēģijas un tehnoloģiju attīstība saistībā ar ES attīstības 

perspektīvām. 

Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas galvenais uzdevums ir paplašināt 
sadarbību starptautiskā līmenī. Nepieciešams veicināt jauktu doktorantūras programmu 
ieviešanu, kur eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta 
ārzemju augstskolās ar starptautiski atzītu zinātnisko pētījumu līmeni dotajā apakšnozarē. 
Šajā sakarībā būtiski tiek pilnveidotas eksperimentālās laboratorijas, par ko norādīts 
starptautiskās akreditācijas komisijas ziņojumā. Pēdējos gados šim uzdevumam daudz 
uzmanības pievērš fakultātes vadība un akadēmiskais personāls. 

Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 
Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu. Tā veidota, ievērojot LR MK 2005. 
gada 27. decembra noteikumus Nr. 1001 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, 
kā arī balstoties uz starptautiskiem zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma 
izstrādāta saskaņā ar LLU doktora studiju programmas standartu, kas apstiprināts 2006. g. 
11. oktobrī, LLU doktora studiju 2002. g. 13. marta Nolikumu un doktora studiju 
mērķprogrammu Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. Tās izstrādē ievēroti LLU 
doktora studiju programmu akreditācijas ekspertu norādījumi 2003. gadā. Būvzinātnes 
doktora studiju programma starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31. decembrim. 
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Programmas novērtējums un organizācija 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un LIF 
akadēmiska personāla sastāvā. Studiju un zinātniskā darba mērķis ir nodrošināt, lai jaunie 
zinātnieki: 

� spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā 
darba principiem; 

� būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba 
metodoloģijā; 

� iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu 
ieguldījumu tās attīstībā; 

� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 
kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 

� būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 
izstrādē; 

� iegūtu zināmu mācību pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar 
sava zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 

� izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska 
sagatavotības līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, 
kas nodrošina: 

� kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs, ģeodēzijā un būvražošanā; 

� pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
� iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
� kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
 

Studiju virzieni un piešķiramais grāds 

Doktorantūras studiju virzieni Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes specialitātē 
ir atbilstoši Latvijas Būvzinātnes apakšnozarēm: 

� būvmateriāli un būvtehnoloģija; 
� būvmehānika; 
� būvkonstrukcijas; 
� ģeodēzija; 
� siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas. 
 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 
 

Studiju programmas organizācija 

Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 
LLU doktora studiju programmas standartam. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU 
Zinātņu prorektors, organizē universitātes Doktorantūras daļa, LIF Dome un katedras.  

Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijās, fizisku un juridisku 
personu finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav 
ierobežots. Uzņemšanas kārtību nosaka Doktorantūras nolikums. Promocijas eksāmeni 
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svešvalodā, zinātnes apakšnozarē un pētījumu virzienā ir atklāti un tos pieņem LLU 
rektora apstiprināta eksaminācijas komisija, ko veido 3 zinātņu doktori.  

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daļa ir zinātniskā pētniecība. Tā veikšanai ir 
iespēja izmantot LLU mācību un pētījumu bāzi, LLU Fundamentālo bibliotēku, Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un Latvijas Zinātņu akadēmijas Fundamentālo bibliotēku, kā arī citu 
Latvijas zinātnisko iestāžu pētniecības bāzes un pētniecības rezultātos ieinteresēto 
uzņēmumu līdzekļus. 

Studiju programmās paredzētas teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstīšana (laboratorijas darbi, semināri un prakses), pedagoģiskā darbība 
(nodarbību vadīšana) un, galvenokārt, patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšana. Lai būtiski 
palielinātu personīgo zinātnisko pētījumu kopapjomu, apmācību procesā zinātniskā darba 
apjoms palielināts līdz 90...100 KP, bet teorētiskās studijas sastāda 20...30 KP (1. tabula). 

 
1. tabula 

 
Būvzinātnes doktorantūras studiju programma 

 

Studiju priekšmeti 

 

Kontroles 

veids 

Apjoms 

KP 

1. Teorētiskās studijas  20 ... 30 

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 

Pētījumu metodoloģija IE 4 

Zinātnes apakšnozares speckurss EK 8 

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8 

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2 

2. Zinātniskais darbs   

Pētniecība, rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs, 
promocijas darba sagatavošana un noformēšana 

 90...100 

Kopā  120 

 
*  Pētījumu virziena speckursa priekšmeti saskaņā ar izvēlēto novirzienu. 
 
Promocijas darbus aizstāvēšanai pieņem un izskata Latvijas Zinātņu Padomes 

apstiprināta attiecīgo zinātņu apakšnozaru promocijas padomes. LLU Lauku inženieru 
fakultātē darbojas promocijas padome Hidroinženierzinātnes nozares Hidroloģijas, 
hidrotehnikas un ūdenssaimniecības apakšnozarē, kuru iespējams paplašināt, pieaicinot 
ekspertus no citām inženierzinātņu nozarēm. Sadarbības līgumu, kuri noslēgti starp LLU 
Lauku inženieru fakultāti, Latvijas Universitātes (LU) Polimēru mehānikas institūtu un 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu, ietvaros 
promocijas darbu aizstāvēšana iespējama arī LU un RTU attiecīgās promociju padomēs. 
Pēc promocijas darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas doktorants saņem 
Inženierzinātņu doktora diplomu. 

Būvzinātnes doktora studiju programmas realizācija notiek, izmantojot Latvijas 
būvzinātnes līdzšinējo pieredzi un radniecīgu ārvalstu universitāšu doktorantūras studiju 
pieredzi. Programmas praktiskajā realizācijā galvenā uzmanība tiek veltīta, lai 
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Inženierzinātņu doktora grāda pretendenti savus zinātniskos pētījumus veiktu atbilstoši 
mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Doktorantūras studijas tiek specializētas 
palielinot patstāvīgā darba īpatsvaru. 

Salīdzinot LLU Būvzinātnes doktorantūras programmu un Ziemeļvalstu (Dānijas, 
Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas) universitāšu doktorantūras programmas, viena no 
atšķirībām ir tā, ka tajās augstskolās doktorantūras ilgums ir 4 gadi. Tas ļauj veikt 
trīsgadīgu pētījumu programmu, rezultātu apkopošanu un promocijas darbu noformēšanu 
ceturtajā gadā. Latvijas vadošajās universitātēs, LU un RTU, kā arī Lietuvas Viļņas 
Tehniskajā universitātē doktorantūras programmu realizācija notiek līdzīgi kā LLU, lielāku 
uzmanību pievēršot zinātniskajiem pētījumiem. 

 

Doktorantūras programmā studējošie 

 Laika periodā no 2003. līdz 2007. gadam Būvzinātnes doktorantūras studiju 
programmā mācījās: 

Andris Vulāns (iestāšanās gads 2003.) – sagatavoto publikāciju skaits – 8; 

Atis Vallis (iestāšanās gads 2004.) – sagatavoto publikāciju skaits – 5; 

Auseklis Gailums (iestāšanās gads 2005.) – sagatavoto publikāciju skaits – 3. 

Ekonomisko un ģimenes apstākļu dēļ studenti mācības pārtrauca. 

Patreiz doktorantūras studiju programmā studē 5 doktoranti, t.sk. 3 doktoranti pirmā 
kursā un 2 – otrā kursā. Doktorantūras studentu pētījumu tēmas ir: 

Normunds Osītis, “Sienu konstrukcijas ar efektīvu siltuma un skaņas plūsmas 
izolāciju”; 

Andris Veinbergs, “Daudzslāņu norobežojošās konstrukcijas ar putu ģipša slāņa 
pielietojumu skaņas izolācijai”; 

Ulvis Skadiņš, “Tērauda īsšķiedru betona neelastīgās deformācijas un ilgizturība”; 

Mārtiņš Fībigs, “Liellopu ēku enerģijas patēriņa optimizācija Latvijas klimata 
zonās”; 

Raitis Brencis, “Poru ietekme uz putuģipša fizikāli mehāniskajām īpašībām”. 

 

Doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

 Būvzinātnes doktorantūras programmas realizācijā piedalās LLU un LIF 
akadēmiskais personāls ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Doktorantus vada un studiju 
priekšmetus pasniedz vadošie profesori, asociētie profesori un docenti, no tiem 
inženierzinātņu doktori, valsts profesori – 4, inženierzinātņu doktori, asociētie profesori – 
8, zinātņu doktori (2. tabula). 

 Doktorantu zinātniskie vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes Padomes grantu tēmu 
izstrādē, kā arī starptautisko projektu izpildē un tirgus pieprasīto pētījumu veikšanā. 
Projekti saistīti ar ēku un būvju drošumu un optimizāciju mehāniskās slodzes un apkārtējās 
vides iedarbībā. 

 

 Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 Sekmīgie Valsts budžeta finansētie klātienes doktoranti saņem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Bez tam doktorantiem ir iespējas saņemt ESF 
finansiālo atbalstu. Doktorantūras studentu materiālā stāvokļa uzlabošanai tuvākā laikā 
nepieciešams: 
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� Izglītības un zinātnes ministrijas papildus finansējums, ko piešķir uz līguma 
pamata; 

� LZP doktorantu grantu plašāka izmantošana; 
� Doktorantūras studiju laika pagarināšana līdz 4 gadiem. 

Būvzinātnes doktorantūras studentu pētnieciskā darba nodrošināšanai ir iegādātas 
iekārtas deformāciju, temperatūras, mitruma un citu fizikālu lielumu mērīšanai un 
automātiskai reģistrēšanai ar datora palīdzību, kā arī moderna ģeodēziska aparatūra. 
Rekonstrukcijas specializācijas doktorantu rīcībā ir tērauda stiegru meklēšanas ierīce, 
betona stiprības nesagraujošās pārbaudes ierīces un materiālu mitruma satura mērītāji, kā 
arī siltuma plūsmas mērītājs daudzslāņu konstrukcijās. Materiālu mehānisko īpašību 
noteikšanai un konstrukciju pārbaudei doktoranti izmanto LIF pārbaudes mašīnas. Studenti 
piedalās sadarbības līgumos ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām: AB 
Svenska SIKA, BAYOSAN Wachter GmbH & Co, u.c. 

2006./07. studiju gadā izbūvēta spēka grīda un izgatavoti tērauda rāmji, kas dod 
iespēju pārbaudīt reālas lielizmēra konstrukcijas, kā arī iegādāti jauni portatīvie datori 
eksperimentu automatizēšanai. 2007./08. studiju gadā par finansējumu no Eiropas sociālā 
un reģionālās attīstības fonda iegādāta un apgūta automatizēta Zwick firmas būvmateriālu 
un konstrukciju pārbaudes un modelēšanas iekārta. Atskaites periodā iekārtu izmanto reālu 
lielizmēra konstrukciju (“sendviča” tipa plātnes, betona grodi, mūra elementi u.c.) 
pārbaudēs. 

 
 

2. tabula 
 

Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

un pasniedzamie priekšmeti 

Mācībspēks Zinātniskais grāds, 

amats 

Pasniedzamie priekšmeti 

Daina Grasmane 

Larisa Maļinovska 

Imants Liepa 

Irina Arhipova 

Līga Paura 

Jānis Brauns 
 
 

Juris Skujāns 

 

Guntis Andersons 

Jānis Kreilis 

Arturs Lešinskis 

Ēriks Tīlgalis 

Dr. paed., asoc. prof. 

Dr. paed., asoc. prof. 

Dr. habil. sc. ing., prof. 

Dr. sc. ing., asoc. prof. 

Dr. sc. ing., asoc. prof. 

Dr. habil. sc. ing., prof. 
 
 

Dr. sc. ing., prof. 

 

Dr. sc. ing., asoc. prof. 

Dr. sc. ing., asoc. prof. 

Dr. sc. ing., asoc. prof. 

Dr. sc. ing., asoc. prof. 

Angļu valoda pētniecībai 
 

Zinātniskā darba metodoloģija 
 
 

 
Būvmateriāli un konstrukcijas 

Pētījumu plānošana un datu analīze 
Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

Būvmateriāli un to tehnoloģijas  
Siltumizolācijas un skaņas izolācijas materiālu un 

izstrādājumu tehnoloģija 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

 

Ēku inženiersistēmu aplēse un modelēšana 
Ēku enerģētika un tās optimizācija 
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Risināmās problēmas: 
� pastāvīgi darbojošos Interneta pieslēgumu skaita palielināšana; 
� datortehnikas tehnisko iespēju palielināšana un mūsdienīgu 

inženierprogrammu iegādāšana (ANSIS, NISA, COSMOS, u.c.); 
� konstrukciju pārbaudes iekārtas un spēka grīdas plaša izmantošana reālu 

konstrukciju pārbaudei; 
� apgūt un zinātniski izpētīt konstrukciju renovācijas iespējas, ko nodrošina 

noslēgtie sadarbības līgumi ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu 
pārstāvniecībām. 

 
Sadarbība doktorantūras studiju programmu ietvaros Latvijā un 

ārzemēs 

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā notiek līgumu ietvaros, kuri noslēgti starp LLU 
Lauku inženieru fakultāti, Latvijas univrsitātes Polimēru mehānikas institūtu un RTU 
Būvniecības fakultāti. Starptautiskā sadarbība notiek ar Viļņas Tehnisko universitāti, Oslo 
universitāti, Tartu universitāti, Lietuvas Lauksaimniecības universitāti un Igaunijas 
Lauksaimniecības universitāti (Estonian University of Life Sciences), kur LIF profesori 
piedalās kā eksperti universitāšu promociju padomēs un zinātnisko darbu recenzēšanā. 
Aktīva zinātniska sadarbība notiek ar Helsinki Tehnisko universitāti, Oslo universitāti, 
Chalmers Tehnisko universitāti Gēteborgā, Varšavas Tehnisko universitāti. 

Sadarbība starp universitātēm notiek konkrētos virzienos: 
� doktora studiju programmu saskaņošana un pakāpeniska strukturāla un 

saturiska tuvināšana; 
� doktorantūras teorētisko studiju kursu bezmaksas noklausīšanās; 
� sadarbība publikāciju un promocijas darbu recenzēšanā un novērtēšanā; 
� doktorantu piedalīšanās universitāšu zinātniskajās konferencēs ar atbilstoši 

sagatavotu rakstu publicēšanu; 
� sadarbība zinātnisku projektu organizēšanā. 

Baltijas valstu doktora studiju programmu vadītāju izstrādāto sadarbības virzienu 
ietvaros paredzēts attīstīt sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas universitāšu mācībspēkiem: 

� ikgadēju Baltijas valstu doktorantu starptautisku zinātnisko konferenču 
organizēšana; 

� kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu pilnu tekstu publicēšana konferenču 
materiālos, ko novērtē starptautiska redkolēģija; 

� doktorantu stažēšanās un konsultēšanās kaimiņvalstu universitātēs. 
 
Starptautiskā sadarbība zinātnes jomā: 

� piedalīšanās zinātnisko konferenču darbā un organizēšanā (Viļņas Tehniskā 
universitāte, Kauņas Tehniskā universitāte, Estonian University of Life 
Sciences) 

� doktora disertāciju recenzēšana un oponēšana (Oslo universitāte, Viļņas 
Tehniskā universitāte, Tartu universitāte); 

� zinātnisko darbu recenzēšana (žurnāls: “Civil Engineering and Management”, 
“Engineering Structures and Technologies”, RTU Zinātniskie raksti u.c.); 

� piedalīšanās ar darbiem žurnāla “Journal of Constructional Steel Research” 
specizdevumos; 

� 4 zinātnisko rakstu sagatavošana enciklopēdijai – “Encyclopaedia of Materials: 
Science and Technology”, Elsevier; 

� darbs Viļņas Tehniskās universitātes žurnāla “Engineering Structures and 
Technologies” un LLU Zinātnisko rakstu redkolēģijā. 
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Starptautiskā sadarbība mācību jomā: 

� pieredzes un metodisko materiālu apmaiņa maģistrantūras un doktorantūras 
studiju programmās Būvzinātnē (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte, 
Viļņas Tehniskā universitāte, Helsinku Tehniskā universitāte, Stokholmas 
Tehniskā universitāte, Chalmers Tehniskā universitāte, Oslo universitāte); 

� piedalīšanās Vācijas-Latvijas kopprojektā “Eirokodeksu ieviešana konstrukciju 
projektēšanas praksē Latvijā”: darbs semināros būvkonstrukciju projektēšanas 
standartu sagatavošanā, lekcijas Latvijas būvinženieriem; 

� ERASMUS projekta ietvaros sadarbība ar Avans Hogeschool's-Hertogenbosch, 
Nīderlande u.c. augstskolām.  

 
Sadarbība ar Latvijas augstskolām, firmām un profesionālām organizācijām: 

� zinātnisko konferenču organizācijā, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
programmu ietvaros (RTU, Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas 
institūts); 

� ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām (AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co u.c.); 

� projektēšanas organizācijām; 
� akadēmiskām un profesionālām organizācijām (Materiālu pētīšanas biedrība, 

Latvijas būvinženieru savienība, Latvijas betona savienība, Nacionālā 
mehānikas asociācija u.c.) 

 

Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas attīstība 

Uzdevumi doktorantūras studiju organizācijā: 
� doktora studiju programmas izstrāde eksternatūras studijām akadēmiskajam 

personālam, kas saistīts ar būvniecības speciālistu sagatavošanu un kam vēl 
nav inženierzinātņu doktora grāds; 

� piesaistīt doktorantūras studijām erudītos maģistrantus, kuru intelektuālais 
potenciāls ir pietiekams doktora studiju programmas apgūšanai; 

� būvniecības speciālistu līmeņa paaugstināšanai veicināt doktora studijas 
sadarbības mācību iestāžu (koledžu) mācībspēkiem; 

� popularizēt doktora studijas ministrijās, aģentūrās un firmās, kur strādā 
fakultātes absolventi; 

� sagatavot priekšlikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
un Ekonomikas ministrijai: 

1) personāla komplektēšanas nolikumos kā vienu no svarīgākajiem stimulējošiem 
faktoriem un karjeras attīstības priekšnoteikumiem iekļaut pretendenta 
zinātnisko grādu, 

2) personāla algu diferencēšana, ievērojot akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju; 

� fakultātes pētniekiem savos projektos iesaistīt attiecīgās specialitātes 
doktorantus. 

Uzdevumi doktorantiem programmas mērķa sasniegšanai: 

� pilnībā apgūt inženierpētījumu klasisko un jaunāko metožu izmantošanas prasmi, 
saistot to ar darbu fakultātes Inženierekspertīžu centrā un ražošanu uzņēmumos; 

� padziļināt teorētisko sagatavotību materiālzinātnē un konstrukciju mehānikā, kā arī 
skaitlisko metožu izmantošanā zinātnisko problēmu risināšanai; 

� sasniegt augsta līmeņa prasmi svešvalodu lietošanā pētniecības un izglītības darbā; 



 16

� veikt pētījumus par aktuālām tēmām Būvzinātnes un valsts tautsaimniecības 
interesēs; 

� pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos un prezentēt starptautiskās 
konferencēs; 

� izstrādāt un iesniegt promocijas darbu, kas sagatavots augstā zinātniskā un tehniskā 
līmenī. 

 
 

Pašnovērtējums 
 
 Doktorantūras programmas realizācija notiek atbilstoši Starptautiskās akreditācijas 
komisijas ekspertu ieteikumiem un atbilst tai izvirzītajām prasībām, mērķiem un 
uzdevumiem. Studijas Būvzinātnes doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU 
Doktorantūras nolikumam un LLU doktora programmu standartam. Doktorantu veiktie 
pētījumi vairumā gadījumu atbilst Eiropas Savienības valstīs veicamo pētījumu līmenim. 
LIF vadošie zinātnieki spēj sekmīgi nodrošināt kvalificētu doktorantu darbu vadību, kā 
rezultātā veidojas augstas kvalifikācijas speciālisti darbam LLU, Latvijas valsts 
institūcijās, kā arī Eiropas Komisijas institūcijās un organizācijās. 

 Latvijā ir nepieciešams valsts pasūtījums būvniecības tematikai, lai līdzsvarotu 
pētījumu skaitu starp zinātnes nozarēm un risinātu valstī izvirzītās prioritārās problēmas un 
līdz ar to saņemtu Latvijas Zinātnes Padomes finansējumu. Pārejot uz viena zinātniskā 
grāda sistēmu, būtu lietderīgi ieviest licenzētā doktora grādu, kā tas ir Zviedrijā un Somijā. 
Tas dotu iespēju lētāk un ātrāk sagatavot augstākas kvalifikācijas speciālistus. 

 

Stiprās puses 

 
Novērtējamā laika periodā uzlabojies Būvzinātnes studiju programmas materiāli 

tehniskais nodrošinājums: ir iegādāti mūsdienīgi instrumenti eksperimentu veikšanai, 
nokomplektētas un paplašinātas datorklases ar atbilstošu mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu 
un programmatūru. Ir uzlabojusies sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām (dalība 
zinātniskās konferencēs, publikācijas u.c.). 

Jāatzīmē, ka būtiski uzlabojusies bibliotēku apgāde ar speciālo literatūru. 
Universitāte un katedras ik gadus atvēl līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Nozīmīga ir 
iespēja studentiem izmantot Internetā pieejamos materiālus, ko nodrošina Interneta 
pieslēgums. Datorklasēs tiek nepārtraukti uzlabots tehniskais nodrošinājums, katru gadu 
iegādājoties jaunus mūsdienīgus datorus un programmas. Būvniecības specialitātes 
mācībspēki katru gadu izdod 4–6 jaunus mācību līdzekļus un grāmatas. Pēdējā gada laikā 
kā prioritārs virziens ir Būvfizikas laboratorijas un Būvkonstrukciju pārbaudes un 
modelēšanas laboratorijas izbūve un aprīkojuma iegāde par Eiropas strukturālo fondu 
līdzekļiem. Atskaites periodā Būvkonstrukciju katedras lielgabarīta konstrukciju pārbaudes 
iekārta ir uzstādīta un tiek izmantota pārbaudēs. 

Universitātē nepārtraukti notiek studentu uzņemšana doktorantūrā. Tas ļauj secināt, 
ka interese pakāpeniski palielinās, aug motivācija celt zināšanu līmeni un kvalifikāciju 
mūsdienu darba tirgus apstākļos. Bez tam, pozitīva loma ir ari algu līmeņa paaugstināšanai 
LLU akadēmiskajam personālam. Atskaites periodā Būvzinātnes studiju programmā ir 
iestājušies 6 doktoranti. 

 
Vājās puses 
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Būvzinātnē eksperiments ir viens no svarīgākajiem pētījumu elementiem. Patreiz 
studiju programmas resursu struktūrā vājākais posms ir laboratoriju iekārtu un aprīkojuma 
pilnīga apguve nopietnu eksperimentu veikšanai. Lai to sekmīgi veiktu nepieciešams 
speciāli apmācīts tehniskais personāls. 

Materiālo apstākļu dēļ studenti strādā ražošanā, tāpēc nereti ir gadi jumi, kad 
studenti uz zināmu laiku pārtrauc studijas, tiek novilcināta programmas apguve, doktora 
darba sakārtošana un aizstāvēšana. Salīdzinoši maza ir studentu interese par stažēšanos 
ārzemēs, jo pietiekami nav apgūtas svešvalodas. Daudzi LIF mācībspēki strādā ar nepilnu 
slodzi, tāpēc dažreiz cieš doktorantu un zinātnisko vadītāju kopdarbība. 

Doktorantu skaits Būvzinātnes studiju programmā ir neliels un mainīgs. Rezultātā 
no kopējā skaita izdalās tikai mērķtiecīgākie un spējīgākie. Tas ir saistīts arī ar 
akadēmiskās izglītības zemo prestižu valstī un nelielo atalgojumu akadēmisko darbinieku 
karjeras sākumposmā. Šo iemeslu dēļ studentiem bieži nav motivācijas turpināt studijas 
doktorantūrā. 
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 Ievads 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultāte (LIF) ir 
izveidota 1993. gadā uz Ūdenssaimniecības un zemes ierīcības fakultātes un Lauku būvniecības 
fakultātes bāzes. Fakultātes pirmsākums ir Zemes ierīcības fakultāte, kura sāka darbu Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas sastāvā 1947. gadā. Patreiz fakultātē ietilpst Arhitektūras un 
būvniecības, Būvkonstrukciju, Zemes ierīcības un ģeodēzijas, Vides un ūdenssaimniecības 
katedras, kā arī Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts. 
 Uzsākot 2002./2003. studiju gadu, fakultātē studēja 1216 studenti: pamatstudijās – 1110 
(pilna laika studijās 607, nepilna laika studijās 503), maģistrantūrā – 86, doktorantūrā – 20 
studenti. 
 Fakultātē strādā 56 mācību spēki, no tiem: 6 profesori, 2 profesori seniori, 10 asociētie 
profesori, 14 docenti, 18 lektori, 6 asistenti. 
 Lauku inženieru fakultāte ir LLU struktūrvienība, kas nodrošina valstī pieprasītu 
akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veic atbilstošu zinātniski pētniecisko darbu. 
Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgtspējīgas vides veidošanu atbilstoši sabiedrības 
pieaugošām prasībām. Studijas notiek tehniski un estētiski sakārtotās ēkās. Mācību un 
pētnieciskajā darbā tiek izmantotas pietiekami augsta līmeņa (ar atbilstošu materiāli tehnisko 
bāzi) tehnoloģijas un metodes. Fakultātes darbība ir balstīta uz visu tajā apgūstamo specialitāšu 
studiju programmu un zinātniskā darba integrāciju, kā arī uz studentu un akadēmiskā personāla 
pilnvērtīgu sociālo nodrošinājumu. 
 LIF studijas ir organizētas 4 specialitātēs: 

� Ainavu arhitektūras un plānošanas; 
� Būvniecības; 
� Vides un ūdenssaimniecības; 
� Zemes ierīcības. 

Pašlaik šīm specialitātēm izveidotas 17 studiju programmas. Studijas tiek organizētas pēc 
akadēmiskām un augstākās profesionālās izglītības programmām. Būvniecības nozarē ir šādas 
studiju programmas: 

� Akadēmiskā (Bakalaura) studiju programma; 
� Augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
� Augstākā profesionālā studiju programma; 
� Maģistrantūras studiju programma; 
� Doktorantūras studiju programma. 

Doktorantūrā Būvzinātnes nozarē var studēt personas, kas ir ieguvušas inženierzinātņu 
maģistra grādu būvniecībā vai tam pielīdzināmu akadēmisko grādu. 

 
1. Būvzinātnes studiju programmas perspektīvais vērtējums 

Promocijas darbu izstrāde Būvzinātnes nozarē pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām 
studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Veicot analīzi par kadru pēctecību Būvzinātnē un 
mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību Latvijas būvniecības un lauku vides attīstībai, 
doktorantūras programma ir vērtējama kā nepieciešama. Turpmāk lielāka uzmanība jāvelta 
doktorantu individuālo plānu saskaņošanai ar attīstības tendencēm Būvzinātnes nozarē un 
Latvijas valsts interesēm. Nepieciešamie virzieni zinātniskai pētniecībai ir sekojoši: 

� kvalitatīvu un konkurētspējīgu būvmateriālu radīšana un izpēte, izmantojot vietējās 
un otrreizējās izejvielas; 

� enerģijas un vides resursu taupīšana; 
� būvražošanas stratēģijas un tehnoloģiju attīstība saistībā ar ES attīstības 

perspektīvām. 
Turpmāk ir nepieciešams paplašināt Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas 

sadarbību starptautiskā līmenī. Nepieciešams ieviest jauktās doktorantūras programmas, kur 
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eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta ārzemju augstskolās, 
kur ir starptautiski atzīts zinātnisko pētījumu līmenis dotajā apakšnozarē. Šajā sakarībā 
nepieciešams būtiski pilnveidot eksperimentālās laboratorijas, uz ko arī tiek norādīts 
starptautiskās akreditācijas komisijas ziņojumā. 

Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 
Augstākās izglītības likumu un likumu “Par zinātnisko darbību”. Tā veidota, ievērojot LR MK 
1999. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 134 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” un 
Augstākās izglītības padomes 1999. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu”, kā arī balstoties uz starptautiskiem 
zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma izstrādāta saskaņā ar LLU doktora studiju 
programmas standartu, kas apstiprināts 2002. g. 10 aprīlī, LLU doktora studiju 2002. g. 13. marta 
Nolikumu un doktora studiju mērķprogrammu Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. Tās 
izstrādē ievēroti LLU doktora studiju programmu akreditācijas ekspertu norādījumi 2003. gadā. 
Būvzinātnes Doktora studiju programma starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31 decembrim. 

 

2. Programmas novērtējums un organizācija 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiska personāla sastāvā. Studiju un zinātniskā darba mērķis 
doktorantūrā ir nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

� spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

� būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metadoloģijā; 
� iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 

tās attīstībā; 
� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 

kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
� būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 

izstrādē; 
� iegūtu zināmu mācību pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava 

zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 
� izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

� kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

� pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
� iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
� kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 
 

2.2. Studiju programmas organizācija 

Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un LLU 
doktora studiju programmas standartam. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU Zinātņu 
prorektors, organizē universitātes doktorantūras daļa, Lauku inženieru fakultātes Dome un 
katedras. Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu 
zinātnieku un augstskolas mācībspēku paaudzi. 
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Doktorantūrā konkursa kārtībā uzņem personas, kas nokārtojušas paredzēto 
iestājpārbaudījumu. Uzņemšanas kārtību nosaka Doktorantūras nolikums. 

Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijās, fizisku un juridisku personu 
finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav ierobežots. 

Promocijas eksāmeni svešvalodā, zinātnes nozarē un apakšnozarē ir atklāti un tos pieņem 
LLU Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā.  

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daļa ir zinātniskā pētniecība. Tā veikšanai ir 
iespēja izmantot LLU mācību un pētījumu bāzi, Fundamentālo bibliotēku, laboratorijas, kā arī 
citu Latvijas zinātnisko iestāžu pētniecības bāzes, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto 
uzņēmumu līdzekļus. 

Studiju programmās paredzētas teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstīšana (laboratorijas darbi, semināri un prakses), pedagoģiskā darbība 
(nodarbību vadīšana), kā arī zinātnisko pētījumu veikšana. Lai samazinātu apgūstamo teorētisko 
zināšanu daudzumu un būtiski palielinātu personīgo zinātnisko pētījumu kopapjomu, apmācību 
procesā zinātniskā darba apjoms palielināts līdz 94...114 KP, bet teorētiskās studijas samazinātas 
līdz 30...50 KP. 

Promocijas darbus aizstāvēšanai pieņem un izskata Latvijas Zinātņu Padomes 
apstiprināta attiecīgās zinātņu apakšnozares promocijas padome. LLU Lauku inženieru fakultātē 
darbojas promocijas padome Hidroinženierzinātnes nozares Hidroloģijas, hidrotehnikas un 
ūdenssaimniecības apakšnozarē, kas var tikt paplašināta, pieaicinot ekspertus no citām 
inženierzinātņu nozarēm. Sadarbības līgumu, kuri noslēgti starp LLU Lauku inženieru fakultāti, 
Latvijas universitātes (LU) Polimēru mehānikas institūtu un Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu, ietvaros promocijas darbu aizstāvēšana 
iespējama arī LU un RTU attiecīgās promociju padomēs. Saskaņā ar LR Ministra kabineta 
nolikumu Nr. 134 “Par promocijas kārtību un kritērijiem” darbus iepriekš vērtē Valsts 
zinātniskās kvalifikācijas komisija. Pēc promocijas darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas 
doktorants saņem Inženierzinātņu doktora diplomu. 

Būvzinātnes doktora studiju programmas realizācija notiek, izmantojot Latvijas 
būvzinātnes līdzšinējo pieredzi un radniecīgu ārvalstu universitāšu doktorantūras studiju 
pieredzi. Programmas praktiskajā realizācijā galvenā uzmanība tiek veltīta, lai Inženierzinātņu 
doktora grāda pretendenti savus zinātniskos pētījumus veiktu atbilstoši mūsdienu zinātnes 
prasībām atbilstošā līmenī. Doktorantūras studijas tiek specializētas, piedāvājot lielāku izvēles 
priekšmetu skaitu un palielinot patstāvīgā darba īpatsvaru. 

Salīdzinot LLU Būvzinātnes doktorantūras programmu un Ziemeļvalstu universitāšu 
doktorantūras programmas, viena no atšķirībām ir tā, ka tajās augstskolās doktorantūras ilgums ir 
4 gadi. Tas ļauj veikt trīsgadīgu pētījumu programmu, rezultātu apkopošanu un promocijas darbu 
noformēšanu ceturtajā gadā. Latvijas vadošajās universitātēs, LU un RTU, doktorantūras 
programmu realizācija notiek līdzīgi kā LLU, lielāku uzmanību pievēršot zinātniskajiem 
pētījumiem, bet nevis vispārīgu teorētisku kursu apguvei. 
 Ņemot vērā Ziemeļvalstu pieredzi, arī Latvijā ir nepieciešams valsts pasūtījums 
būvniecības tematikai, lai līdzsvarotu pētījumu skaitu starp zinātnes nozarēm un risinātu valstī 
izvirzītās prioritārās problēmas un līdz ar to saņemtu Latvijas Zinātnes Padomes finansējumu. 
Pārejot uz viena zinātniskā grāda sistēmu, būtu lietderīgi ieviest tā saucamo licenzēto doktora 
grādu, kā tas ir Zviedrijā un Somijā. Tas dotu iespēju lētāk un ātrāk sagatavot augstākas 
kvalifikācijas speciālistus. 
 Ziemeļvalstu augstskolās nav nepilnā laika (neklātienes) doktorantūra. Doktoranti strādā 
katedrās kopā ar savu darba vadītāju, veicot asistenta pienākumus. Nepilnā laika doktorantu 
darba vietas parasti ir ārpus universitātes, kas traucē regulāru doktoranta un zinātniskā darba 
vadītāja sadarbību un nesekmē LLU akadēmiskā personāla atjaunināšanu. 
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Būvzinātnes doktorantūras studiju 

programma 
 
 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles veids 

 
Apjoms 

KP 
 

1. Teorētiskās studijas  30 ... 50 

1.1. Obligātie kursi  20 ... 28 

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 

Pētījumu metodoloģija IE 4 

Zinātnes nozares speckurss EK 8 

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8 

1.2. Specialitātes izvēles kursi  10 ... 22 

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 4 

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 4 

Būvfizikas speckurss IE 0 – 2 

Fizikālās ķīmijas speckurss IE 0 – 2 

Papildsvešvaloda IE 0 – 2 

Informātikas speckursi IE 0 – 2 

Pedagoģiskā prakse IE 0 – 5 

2. Zinātniskais darbs  94 ... 114 

Pētniecība, promocijas darba 
sagatavošana un noformēšana 

 84 ... 104 

Pētījumu rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs 

 4 ... 6 

Pētījumu rezultātu publicēšana  6 ... 10 

Kopā  ≥144 
 
 

*  Pētījumu virziena speckursa priekšmeti saskaņā ar izvēlēto novirzienu. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Visu studiju virzienu doktorantiem obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju 
kursi. Teorētiskais kurss sastāda ap 28% no studiju programmas kopapjoma. Pārējo apjomu 
sastāda zinātniskā darba izstrāde, pedagoģiskā prakse, pētījumu rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs un zinātnisko darbu publicēšana. Specializēšanās notiek izvēloties 
speciālā kursa studiju priekšmetus. Teorētisko un praktisko nodarbību laikā uzmanība tiek 
pievērsta doktoranta izvēlētās tēmas vispārīgai nostādnei, saistot praktiskos darbus ar 
izstrādājamā promocijas darba tematiku. 

Programmas realizācija notiek balstoties uz bibliotēkās esošo literatūru, laboratoriju 
aprīkojumu un datorklašu nodrošinājumu ar datoriem un programmatūru. Studiju informatīvo 
materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka ar filiāli Lauku inženieru fakultātē, LZA 
Akadēmiskā bibliotēka kā arī iespēja izmantot Internet’u. Datorklasēs tiek nepārtraukti uzlabots 
tehniskais nodrošinājums, iegādājoties mūsdienīgus datorus un programmas. Būvniecības 
specialitātes mācībspēki katru gadu izdod 4–6 jaunus mācību līdzekļus un grāmatas.  

Eksperimentālos darbus doktoranti veic Lauku inženieru fakultātē, izmantojot 
mūsdienīgas iekārtas, kas paredzētas fizikālo, mehānisko un citu lielumu mērīšanai un 
reģistrēšanai datorā. Konstrukciju pārbaudi un materiālu mehānisko īpašību pētījumus doktoranti 
veic ar fakultātes pārbaudes mašīnām.  

  
  

4. Doktorantūras programmā studējošie 

 Būvzinātnes doktorantūras studiju programmā studē 6 doktoranti, t.sk. 4 pilna laika un 2 
nepilna laika programmā. Doktorantūras studentu pētījumu virzieni ir: 

� Konstrukciju higromehāniskā un mehāniskā pastiprināšana; 
� Ēku sienu renovācijas problēmas; 
� Ēku enerģētikas optimizācija; 
� Mikroklimata sistēmas un to darbība; 
� Ūdensapgādes attīstības problēmas; 
� Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas; 
� Ģodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana. 
 
 

5. Doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

 Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes doktorantūras programmas realizācijā piedalās 
akadēmiskais personāls ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Doktorantus vada un studiju 
priekšmetus pasniedz fakultātes vadošie profesori, asociētie profesori un docenti, no tiem 
inženierzinātņu doktori, valsts profesori - 5, inženierzinātņu doktori, asociētie profesori - 4, 
inženierzinātņu doktori, docenti - 6. Doktorantu zinātniskie vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes grantu tēmu izstrādē, kā arī starptautisko projektu izpildē un tirgus pieprasīto pētījumu 
veikšanā. Projekti saistīti ar ēku un būvju drošumu un optimizāciju mehāniskās slodzes un 
apkārtējās vides iedarbībā, kā arī ar vides sakārtošanu. 

 
  

6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 Sekmīgie Valsts budžeta finansētie klātienes doktoranti saņem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Bez tam doktorantiem ir tiesības izmantot ikgadējo 
atvaļinājumu 28 kalendāro dienu apjomā. Neklātienes doktorantiem ir tiesības saņemt LLU 
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ieteikumu par papildus apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā. Atsevišķi doktoranti 
saņem Latvijas būvinženieru savienības piešķirto mērķstipendiju. 
 Lauku inženieru fakultātē doktorantūras darbu traucē ierobežotais finansējums. Nākotnē 
nepieciešams rast iespējas darba eksperimentālās daļas veikšanai finansējumu piesaistīt no 
firmām un uzņēmumiem. To iespējams veikt, slēdzot līgumus par konkrētu darbu izpildi. 
 Doktorantūras studentu materiālā stāvokļa uzlabošanai tuvākā laikā nepieciešams: 

� doktorantu stipendiju paaugstināšana; 
� Izglītības un zinātnes ministrijas papildfinansējums, ko piešķir uz līguma pamata; 
� LZP doktorantu grantu plašāka izmantošana; 
� Doktorantūras studiju laika pagarināšana līdz 4 gadiem. 
Būvzinātnes doktorantūras studentu pētnieciskā darba nodrošināšanai ir iegādātas 

iekārtas deformāciju, temperatūras, mitruma un citu fizikālu lielumu mērīšanai un automātiskai 
reģistrēšanai ar datora palīdzību, kā arī moderna ģeodēziska aparatūra. Rekonstrukcijas 
specializācijas doktorantu rīcībā ir tērauda stiegru meklēšanas ierīce, betona stiprības 
nesagraujošās pārbaudes ierīces un materiālu mitruma satura mērītāji, kā arī siltuma plūsmas 
mērītājs daudzslāņu konstrukcijās. Materiālu mehānisko īpašību noteikšanai un konstrukciju 
pārbaudei doktoranti izmanto Lauku inženieru fakultātes pārbaudes mašīnas. Studenti piedalās 
sadarbības līgumos ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām: AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co, u.c. 

Eksperimentu veikšanai iegādāti hidrauliskie domkrati komplektā ar sūkņu staciju, eļļas 
spiediena manometriem, slēgvārstiem un spiediena cauruļvadiem. 2004./05.stud.gadā 
Būvkonstrukciju katedrai piešķirts finansējums jauna portatīvā datora iegādei, kā arī spēka grīdas 
izbūvei laboratorijā un tērauda rāmju izgatavošanai, kas paredzēt konstrukciju slogošanai.  

2004./05.stud.gadā katedrai piešķirts finansējums no Eiropas sociālā fonda un Eiropas 
reģionālās attīstības fonda finansu līdzekļiem: 

� būvmateriālu un konstrukciju pārbaudes un modelēšanas iekārtai; 
� materiālu un konstrukciju pārbaužu un modelēšanas laboratorijas aprīkojumam; 

Finansu līdzekļu apgūšana paredzēta no 2005./06. studiju gadā. 
 

 Risināmās problēmas: 
� pastāvīgi darbojošos Interneta pieslēgumu skaita palielināšana; 
� datortehnikas tehnisko iespēju palielināšana un mūsdienīgu inženierprogrammu 

iegādāšana (ANSIS, NISA, COSMOS, u.c.); 
� spēka grīdas izbūve reālu konstrukciju pārbaudei, izmantojot Chalmers Tehniskās 

universitātes dāvināto slogošanas iekārtu un jauniegādājamo pārbaužu iekārtu; 
� apgūt un zinātniski izpētīt konstrukciju renovācijas iespējas, ko nodrošina noslēgtie 

sadarbības līgumi ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām. 

 

7. Sadarbība doktorantūras studiju programmu ietvaros Latvijā un 

ārzemēs 

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā notiek līgumu ietvaros, kuri noslēgti starp LLU Lauku 
inženieru fakultāti, LU Polimēru mehānikas institūtu un RTU Būvniecības un rekonstrukcijas 
institūtu. Starptautiskā sadarbība notiek ar Viļņas Tehnisko universitāti, Tartu universitāti, 
Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības universitātēm, kur Lauku inženieru fakultātes profesori 
piedalās kā eksperti Baltijas valstu universitāšu promociju padomēs un zinātnisko darbu 
recenzēšanā. Aktīva zinātniska sadarbība notiek ar Helsinki Tehnisko universitāti, Oslo 
universitāti, Chalmers Tehnisko universitāti Gēteborgā. 

Sadarbība starp universitātēm notiek konkrētos virzienos: 
� doktora studiju programmu saskaņošana un pakāpeniska strukturāla un saturiska 

tuvināšana; 
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� visu universitāšu doktorantiem teorētisko studiju kursu bezmaksas noklausīšanās; 
� sadarbība publikāciju un promocijas darbu recenzēšanā un novērtēšanā; 
� doktorantu piedalīšanās universitāšu zinātniskajās konferencēs ar atbilstoši sagatavotu 

tekstu publicēšanu; 
� sadarbība zinātnisku projektu organizēšanā. 

Baltijas valstu doktora studiju programmu vadītāju seminārā izstrādāto sadarbības 
virzienu ietvaros paredzēts attīstīt sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas universitāšu mācībspēkiem: 

� ikgadēju Baltijas valstu doktorantu starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana; 
� kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu pilnu tekstu publicēšana konferenču materiālos, ko 

kontrolē starptautiska redkolēģija; 
� doktorantu īslaicīga operatīva stažēšanās un konsultēšanās kaimiņvalstu universitātēs. 
 
 

8. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas attīstība 

Uzdevumi doktorantūras studiju organizācijā: 
� uzsākt doktora studiju programmas apguvi un izstrādāt iespējamos variantus 

eksternatūras studijām akadēmiskajam personālam, kas saistīts ar būvniecības 
speciālistu sagatavošanu un kam vēl nav inženierzinātņu doktora grāds; 

� piesaistīt doktorantūras studijām visus erudītos maģistrantus, kuru intelektuālais 
potenciāls ir pietiekams doktora studiju programmas apgūšanai; 

� būvniecības speciālistu sagatavošanas līmeņa paaugstināšanai valstī, doktora studijas 
ieteikt apgūt fakultātes sadarbības mācību iestāžu (koledžu) mācībspēkus; 

� popularizēt doktora studijas ministrijās, aģentūrās un firmās, kur strādā fakultātes 
absolventi; 

� sagatavot priekšlikumus Vides ministrijai un Ekonomikas ministrijai: 

1) par to, lai ministrijas pārraudzībā un pakļautībā esošajās institūcijās personāla 
komplektēšanas nolikumos kā viens no svarīgākajiem stimulējošiem faktoriem un 
karjeras attīstības priekšnoteikumiem būtu pretendenta zinātniskais grāds, 

2) par to, lai personāla alga tiktu diferencēta, ievērojot akadēmisko un zinātnisko 
kvalifikāciju; 

� fakultātes pētniekiem savos projektos iesaistīt attiecīgās specialitātes doktorantus. 

Uzdevumi doktorantiem programmas mērķa sasniegšanai: 
� pilnībā apgūt inženierpētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas prasmi, 

saistot to ar darbu fakultātes Inženierekspertīžu centrā un ražošanu uzņēmumos; 
� padziļināt teorētisko sagatavotību materiālzinību un konstrukciju mehānikā, kā arī 

skaitlisko metožu izmantošanā zinātnisko problēmu risināšanai; 
� sasniegt augsta līmeņa prasmi svešvalodu lietošanā pētniecības un izglītības darbā; 
� veikt pētījumus par aktuālām tēmām zinātnes un valsts tautsaimniecības interesēs; 
� pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos un prezentēt starptautiskās 

konferencēs; 
� izstrādāt un iesniegt promocijas darbu, kas sagatavots augstā zinātniskā un tehniskā 

līmenī. 

 

9. Pašnovērtējums 
 
 Doktorantūras programmas realizācija notiek atbilstoši Starptautiskās akreditācijas 
komisijas ekspertu ieteikumiem un atbilst tai izvirzītajām prasībām, mērķiem un uzdevumiem. 
Studijas Būvzinātnes doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 
LLU doktora programmu standartam. Doktorantu veiktie pētījumi vairumā gadījumu atbilst 
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Eiropas Savienības valstīs veicamo pētījumu līmenim. Doktorantu skaits Būvzinātnes studiju 
programmā ir mainīgs. Rezultātā no kopējā skaita izdalās mērķtiecīgākie un spējīgākie. 

LIF vadošie zinātnieki spēj sekmīgi nodrošināt kvalificētu doktorantu darbu vadību, kā 
rezultātā veidojas augstas kvalifikācijas speciālisti darbam universitātē, LLU Lauku inženieru 
fakultātē, Latvijas valsts institūcijās, ārvalstu uzņēmumos, Eiropas Komisijas institūcijās un 
organizācijās. 
 
 
Stiprās puses 

 
Novērtējamā laika periodā uzlabojies studiju programmas materiāli tehniskais 

nodrošinājums: ir iegādāti atsevišķi mūsdienīgi instrumenti eksperimentu veikšanai, 
nokomplektētas un paplašinātas datorklases ar atbilstošu mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu un 
programmatūru. Ir uzlabojusies sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām (dalība zinātniskās 
konferencēs, publikācijas, stažēšanās u.c.). 

Jāatzīmē, ka būtiski uzlabojusies bibliotēku apgāde ar speciālo literatūru. Katedras ik 
gadus atvēl līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Nozīmīga ir iespēja studentiem izmantot Internetā 
pieejamos materiālus. To nodrošina Interneta pieslēgums datorklasēs. 

Katru gadu notiek studentu uzņemšana doktorantūrā. Tas ļauj secināt, ka interese 
pakāpeniski palielinās, aug motivācija celt zināšanu līmeni un kvalifikāciju mūsdienu darba 
tirgus apstākļos. Bez tam, pozitīva loma ir ari algu līmeņa paaugstināšanai LLU akadēmiskajam 
personālam. 
 
Vājās puses 

 
Būvzinātnes studiju programmas resursu struktūrā vājākais posms ir laboratoriju iekārtas 

un aprīkojums nopietnu eksperimentu veikšanai. Šobrīd būvzinātnē eksperiments ir viens no 
svarīgākajiem pētījumu elementiem. Kā prioritārs virziens pieņemts būvfizikas laboratorijas un 
būvkonstrukciju pārbaudes un modelēšanas laboratorijas izbūve un aprīkojums. 

Materiālo apstākļu dēļ studenti strādā ražošanā, tāpēc nereti ir gadi jumi, kad studenti uz 
zināmu laiku pārtrauc studijas, tiek novilcināta programmas apguve, doktora darba sakārtošana 
un aizstāvēšana. 

Salīdzinoši maza ir studentu interese par stažēšanos ārzemēs, jo pietiekami nav apgūtas 
svešvalodas. Daudzi LIF mācībspēki strādā ar nepilnu slodzi, tāpēc dažreiz cieš doktorantu un 
zinātnisko vadītāju kopdarbība. 
Salīdzinoši nelielais doktorantūras studentu skaits Būvzinātnes specialitātē saistīts ar 
akadēmiskās izglītības zemo prestižu valstī un nelielo atalgojumu. Šo iemeslu dēļ studentiem 
bieži nav motivācijas turpināt studijas doktorantūrā . 
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

 
BŪVZINĀTNES 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 
 
 

Programmas anotācija 

 
Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 

Augstākās izglītības likumu un likumu “Par zinātnisko darbību”. Tā veidota, ievērojot LR MK 
1999. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 134 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem” un 
Augstākās izglītības padomes 1999. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 62 “Noteikumi par 
doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu”, kā arī balstoties uz starptautiskiem 
zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma izstrādāta saskaņā ar LLU doktora studiju 
programmas standartu, LLU doktora studiju nolikumu un doktora studiju mērķprogrammu 
Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. 

Programma paredzēta 3 studiju gadiem. Fizisku un juridisku personu finansētu pilna un 
nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav ierobežots. Programmas kopapjoms ir 144 
KP, no tiem teorētiskās studijas 30...50 KP apjomā un zinātniskais darbs 94...114 KP apjomā. 
Būvzinātnes Doktora studiju programma starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31 decembrim. 
 

Programmas mērķis 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiskā personāla sastāvā, kā arī sagatavot starptautiskām prasībām 
atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi. Doktorantūras studiju un zinātniski pētnieciskā darba 
mērķis ir nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

• spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

• būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 

• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 
tās attīstībā; 

• ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 
kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 

• būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 
izstrādē; 

• iegūtu pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava zinātniskā darba 
rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 

• izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 
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Programmas uzdevumi 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

• kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

• pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
• iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
• kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
 
 

Studiju virzieni un piešķiramais grāds 

Doktorantūras studiju virzieni Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes specialitātē ir 
atbilstoši Latvijas Būvzinātnes apakšnozarēm: 

• būvmateriāli un tehnoloģija; 
• būvmehānika; 
• būvkonstrukcijas; 
• ģeodēzija; 
• siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas. 

 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 

 
 

Programmas realizācija 

1. Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
atbilstošās zinātnes nozares (apakšnozares) promocijas padome vai Lauku inženieru 
fakultātes dome divu mēnešu laikā pēc studiju uzsākšanas. 

2. Doktora studiju specializācijas kursu saturu nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu. 

3. Programmas apguve notiek saskaņā ar doktorantūras studiju plānu. 
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Būvzinātnes specialitātes pilna laika doktorantūras studiju plāns 
Studiju ilgums - 3 gadi 

 
Nodarbību apjoms semestros KP 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles 

veids 

 
Priekšmeta 

apjoms 
KP 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 

1. Teorētiskās studijas  30 ... 50       

1.1. Obligātie kursi  20 ... 28       

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 2 2     

Pētījumu metodoloģija IE 4 2 2     

Zinātnes nozares speckurss EK 8   4 4   

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8    4 4  

1.2. Specialitātes izvēles kursi  10 ... 22       

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 4   2 2   

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 4 2 2     

Būvfizikas speckurss IE 0 – 2       

Fizikālās ķīmijas speckurss IE 0 – 2       

Papildsvešvaloda IE 0 – 2       

Informātikas speckursi IE 0 – 2       

Pedagoģiskā prakse IE 0 – 5       

2. Zinātniskais darbs  94 ... 114       

Pētniecība, promocijas darba 
sagatavošana un noformēšana 

 84 ... 104 10 ... 16 12 ... 16 12 ... 16 12 ... 14 16 ... 18 22 ... 24 

Pētījumu rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs 

 4 ... 6 0 ...1 0 ... 1 1 ... 2 1 ... 2 1 ... 2  

Pētījumu rezultātu publicēšana  6 ... 10  1 ... 2 1 ... 2 1 ... 2 1 ... 2 1 ... 2 

Kopā  ≥144 ≥24 ≥24 ≥24 ≥24 ≥24 ≥24 

* 1. pielikumā pētījumu virziena speckursa priekšmeti 
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 1. pielikums 

 
 

Pētījumu virziena speckursa priekšmeti 
 

 1. Būvmateriāli un to tehnoloģija  4 KP 

 2. Materiālzinātne, materiālu un elementu reoloģija 4 KP 

 3. Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 4 KP 

 4. Koksnes materiāli un to konstrukcijas 4 KP 

 5. Grunts mehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 4 KP 

 6. Darinājumu drošums un optimizācija 4 KP 

 7. Ēku enerģētikas optimizācija 4 KP 

 8. Mikroklimata sistēmas un to darbība 4 KP 

 9. Ūdensapgādes sistēmas 4 KP 

 10. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 4 KP 

 11. Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija 4 KP 

 12. Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana 4 KP 

 13. Valsts augstuma atskaites sistēmas, precīzā nivelēšana 4 KP 
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Būvzinātnes doktorantūras programmā studējošo 

zinātniskās aktivitātes 

 

Doktoranti 

Iestāšanās 

gads, 

apmācību 

veids 

 

Tēmas nosaukums 

 

Publikācijas 

 

Eksperimentālie 

pētījumi 

 
Auseklis 
Gailums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juris Grīnvalds 
 
 
 
 
 
 
 
Gunta 
Barminova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2005. g.,  
nepilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000. g.,  
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
2002. g., 
nepilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Higromehānisko un stiprības 
īpašību paaugstināšana 
konstrukciju renovācijā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitruma migrācija sienās, tās 
kontrolēšanas iespējas 
 
 
 
 
 
 
Ūdensteču piesārņojuma 
problēmas Jelgavā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Brauns J.,  Gailums A., Dependence of Composite Column 
Strength upon Dispersion of Components’ Properties, Proc. of 7th 
Intern. Scient. Conf., 2001 (CD), Vilnius, Lithuania, 5 p. 
2) Brauns J., Gailums A., Abstract of 7th Intern. Scient. Conf. 
“Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Dependence 
of Composite Column Strength upon Dispersion of Components’ 
Properties, 2001, Vilnius, Lithuania, 230-231. 
3) Mitruma procesi un būvkonstrukciju renovācija, Brauns J., 
Andersons G., Gailums A., Proc. of Intern. Scient. Conf. “Civil 
Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia. 
 
 
Theoretical Research of Humidity Difusion of Roofs with Aerators, 
Iļjins U., Grīnvalds J., Skujāns J., Proc. of Intern. Scient. Conf. “Civil 
Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia. 
Iļjins U., Andersons G., Skujāns J., Grīnvalds J., Proc. of  Intern. 
Scient. Conf. “Civil Engineering ’05”, 2005, Jelgava, Latvia. 
Examination of humidity sources in ventilation model of the roof. 
 
 
1) Barminova G., Tīlgalis Ē, Activities or Driksa River Protection 
against Pollution, Proc. of Intern. Scient. Conf. “Civil Engineering 
’03”, 2003, Jelgava, Latvia, . 
2) Barminova G., Driksas upes ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas 
projekts, Zinātniskā konference "Eco-Balt 2000", 2000.gada maijs, 
Rīga. 
3) Barminova G., Lokālo notekūdeņu attīrīšanas ietaišu perspektīvas 

Jelgavā, Zinātniskā konference "Eco-Balt 2001", 2001.gada maijs, 
Rīga. 
 
 

 
Mūri ar injekcijas 
hidroizolāciju; 
 
Stiegrota betona sijas ar 
Sika CarboDur 
pastiprinājumu 
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Madars Zariņš 
 
 
 
 
Aldis  
Cimmermanis 
 
 
Armands Celms 
 
 
 
 
 
Andris Vulāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atis Vallis 
 
 
 
 

2001. g., 
pilna laika 
 
 
 
2001. g., 
pilna laika 
 
 
2001., 
pilna laika 
 
 
 
 
2003., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004., 
pilna laika 
 
 
 

Augstceltņu mikroklimata 
nodrošināšanas sistēmu 
enerģētiskā optimizācija 
 
 
Ēku norobežojošo konstrukciju 
masivitātes optimizācija 
 
 
Valsts nivelēšanas pamattīkla 
mērījumu analīze un augstumu 
sistēmas izejas līmeņa 
noteikšana 
 
 
Mazstāvu ēku būvniecības 
tehnoloģijas pilnveidošana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valsts 0. un 1. klases 
ģeodēzisko tīklu stabilitātes 
kontrole un prognozes 
 
 

 
 
 

 

 
Cimmermanis A., Point-Fixings and Analysis in Glass Building, 
Intern. Scient. Conf. “Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia. 
 
 
Celms A., First Order Levelling in Latvia in 2000/2001, Helfriča B., 
Kronbergs M., Proc. of Intern. Scient. Conf. “Baltic Surveying ’02”, 
Jelgava, Latvia, 125-130. 
 
 
 
1) Skujāns J. Vulāns A., Iļjins U., Measurements of heat transfer of 
multi-layered wall construction. In: Proceedings of Intern. Scient. 
Conf. “Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia, 40-44. 
2) Patents LV 12740, 2002.g. 20. 05. Sienas konstrukcija un tās 
izgatavošanas paņēmiens, Skujāns J., Vulāns A. 
3) Tēma L 71: TENAX putupolistirola siltumizolācijas materiālu 
izmantošanas iespēju izpēte un rekomendāciju izstrādāšana to 
pielietošanai, Skujāns J., Iļjins U., Štrausa S., Žodziņa M., Vulāns A. 

4) Iljins U., Strods J., Vulāns A. Tenapora pielietošana ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā, Zinātniski praktiskais 
seminārs “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II” Rīga, 
2003, 29-1 – 29-6. 
5) Iljins U., Skujāns J., Štrausa S., Vulāns A. Tenapors. Metodiskie 
norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Jelgava, 2002., 99 lpp. 
6) Vulāns A., Vikse I. Engineering and Economical Analysis of 
Enclosure Systems for the Dwelling House, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia 
7) Skujāns J., Vulāns A., Bīriņš M., Iljins U. Putuģipša žūšanas 
teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’05”, 2005, Jelgava, Latvia 

 
 
1) Zuments R. U., Vallis A., Fundamental reference frame of republic 
of Latvia, Baltic Surveying 05 International Scientific – Methodical 
conference, Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 
2005. 144 – 148 lpp. 
2) Vallis A., Analysis of errors affecting global positioning, Baltic 
Surveying 05 International Scientific – Methodical conference, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putiģipša sienu fizikālās 
un mehāniskās īpašības 
 
Siltumplūsmas mērījumi 
daudzslāņu konstrukcijās 
 



 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrīda Eklone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005., 
pilna laika 

Surveying 05 International Scientific – Methodical conference, 
Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 2005. 149 – 
156 lpp. 
3) Zuments R. U., Vallis A., Analysis of gps signals of 0 class points 
of state geodetical horizontal network, Cyчacнi дocягнeння 
гeoдeзичної науки та виробництва, Геодезія і геодинаміка, 
Національний університет Лъвівcка політехніка, 2005. 76 – 79 lpp. 
4) Vallis A., Analysis of 0 order point measurements in 1992 and 2003 
of republic of Latvia, Гeoдeзїя, картографія і аерофотознімання, 
Украінський міжвідомчий науково-технічний збірник, 
Національний університет Лъвівcка політехніка, 66’ 2005. 129 – 
133 lpp. 
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Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls un pasniedzamie priekšmeti 

Mācībspēks Zinātniskais grāds, amats Pasniedzamie priekšmeti 

Daina Grasmane 
Sarmīte Bremze 
Ilze Blusanoviča 

Imants Liepa 
Irina Arhipova 

Līga Paura 

Jānis Brauns 
 
 
 
 

Juris Skujāns 

Jānis Valters 

Guntis Andersons 

Jānis Kreilis 
 

Bruno Ķirulis 

Uldis Iļjins 

Arturs Lešinskis 
 
 

Ēriks Tīlgalis 
 

Rihards Uldis Zuments 

Dr. paed., docente 
Dr. paed., docente 
Mag. Phil., lektore 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
Dr. sc. ing., asoc. profesore 

Dr. sc. ing., docente 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
 
 
 
 

Dr. sc. ing., profesors 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 
 

Dr. sc. ing., docents 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., docents 
 
 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 
 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 
 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (vācu val.) 

Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 

Būvmateriāli un konstrukcijas 
Pētījumu plānošana un datu analīze 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvmateriāli un to tehnoloģija 

Pētījumu plānošana un datu analīze 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Mikroklimata sistēmas un to darbība 
Ēku enerģētikas optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
Ūdensapgādes sistēmas 

Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana 
Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija 

Valsts augstuma atskaites sistēmas, precīzā nivelēšana 
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Studiju priekšmetu anotācijas 

 
Zinātniskā darba metodoloģija 

Empīriskās informācijas ievākšanas, matemātiskās apstrādes, analīzes un rezultātu 
interpretācijas nostādnes un metodes: reprezentativitātes un būtiskuma problēmas, statistiskās 
kopas, to sadalījumi un rādītāji, hipotēžu izvirzīšana un pārbaudes, statistiskie kritēriji, dispersijas, 
korelācijas, regresijas un kovariācijas analīzes, daudzparametru klasifikācijas metodes, empīriskā 
materiāla un apstrādes metodes atbilstība, piemērotākās metodes izvēle, kļūdu analīze. 
 

 

Profesionālās svešvalodas speckurss 

Svešvalodu zināšanas un prasmes ir priekšnosacījums sekmīgai zinātniskajai darbībai un 
tālākai izaugsmei. Programmas ietvaros paredzēts aplūkot būtiskākās tēmas būvniecībā, akcentējot 
attiecīgās terminoloģijas apguvi, tās pareizu izmantošanu rakstiskā un mutiskā komunikācijā, 
informācijas ieguvi no zinātniskās literatūras un audio/video ierakstiem. Papildus darbam 
auditorijās studenti regulāri veic patstāvīgo darbu.  
 

 

Būvmateriāli un konstrukcijas 

Materiālu veidi; to īpašības. Materiāla darbs slodzes ietekmē. Spriegumi un deformācijas 
materiāla punktā; tenzora jēdziens. Izotropa un anizotropa materiāla deformēšanās. Vispārīgais 
Huka likums. Materiāla stingums un padevīgums. Nelineāri elastīga un plastiska materiāla 
deformēšanās. Materiāli ar reonomām īpašībām: šļūde un spriegumu relaksācija. Izotropu plātņu 
deformēšanās teorija. Slāņaina materiāla mehānika. Ortotropa slāņa deformēšanās likumsakarības, 
spriegumi un deformācijas slāņainā materiālā. Slāņaina materiāla termomehānika un 
higromehānika. Elastīgu, elastīgi plastisku un viskoelastīgu elementu noturība. Elementu darbs uz 
elastīga pamata. 
 
 
 Pētījumu plānošana un datu analīze 

Zinātniskās pētniecības darba posmi. Zinātniskās informācijas meklēšana un apstrāde. 
Pētnieciskā darba paņēmieni un metodes. Eksperimenta plānošana: vienfaktora un daudzfaktoru 
eksperimenta plānošana. Ekstremālo eksperimentu plānošana. Statistisko hipotēžu pārbaudes. 
Korelācijas un dispersijas analīze. Empīriskās formulas un rezultātu grafiskā attēlošana. 
 
 

Skaitliskās metodes būvniecībā 

Skaitļošanas tehnikas izmantošana inženieru problēmu risināšanā; uzdevumu tipi. 
Programmas būvinženieru uzdevumu risināšanai. Vienādojumu un vienādojumu sistēmu risināšana; 
skaitliskās risināšanas metodes. Parasto diferenciālvienādojumu un to sistēmu risināšanas metodes. 
Parciālo diferenciālvienādojumu risināšanas metodes. Integrālvienādojumu izmantošana un to 
risināšanas paņēmieni. Optimizācijas teorijas pamatprincipi. Projekta parametri, mērķa funkcija, 
ierobežojumi, globālais un lokālais optimums. Daudzmērķu optimizācija, optimizācijas metodes. 
Datorprogrammas un to izmantošana būvniecības uzdevumu risināšanā. 
 

Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

 Cementa kompozītu veidi un materiāli; to izgatavošanas tehnoloģija, mehāniskās īpašības un 
izmantošana. Kompleksās tēraudbetona konstrukcijas, tehnoloģija; to priekšrocības un trūkumi. 
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Kompleksās kolonnas, sijas, pārsegumi; to projektēšana pēc Eiropas būvnormatīviem. Kompleksās 
kolonnas un sijas stiprības, noturības un vietējās noturības aprēķins. Šķērsgriezuma optimizācija 
pēc stiprības, noturības un materiāla patēriņa nosacījuma. 
 
 

Būvfizikas speckurss 

Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu aprēķināšana. Siltuma izolācijas slāņa 
biezuma aprēķināšana. Mitruma difūzijas procesi ēku norobežojošās konstrukcijās. Kondensāta 
izdalīšanās prognoze. 
 
 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvju drošuma jēdziens. Būvju drošuma problēmas risināšana konstrukciju projektēšanā, 
izgatavošanā, montāžas laikā un ekspluatācijā. Materiāla īpašību, ģeometrisko raksturlielumu un 
slodzes izkliedes ievērtēšana konstrukciju drošuma noteikšanā. Ilgizturības laika noteikšana statiski 
noteicamām un nenoteicamām konstrukcijām. Konstrukciju rekonstrukcija un tās nepieciešamība. 
Tērauda, mūra, stiegrbetona un koka konstrukciju bojājumi un nepilnības. Materiālu īpašību un 
slodžu noteikšana esošu konstrukciju aprēķinā. Tērauda, mūra, stiegrbetona un koka konstrukciju 
pastiprināšana un pastiprināto konstrukciju aprēķins. Optimizācijas teorijas pamatprincipi. Projekta 
parametri, mērķa funkcija, ierobežojumi, globālais un lokālais optimums. Daudzmērķu 
optimizācija, optimizācijas metodes.  
 
 
 Mikroklimata sistēmas un to darbība 

 Gaisa kondicionēšanas sistēmas un vides komforta jēdziens. Veselīga apkārtējā vide un 
telpu gaisa kvalitāte. Gaisa un ūdens sistēmas, siltuma sūkņi telpu gaisa kondicionieri. Enerģijas 
saglabāšanas un siltuma utilizācijas sistēmas, siltuma akumulācija. 
 
 

Ēku enerģētikas optimizācija 

 Ēku enerģijas patēriņš un enerģijas saglabāšanas teorijas pamati. Enerģijas saglabāšanas 
varianti un to izvērtēšana, saglabāšanas iekārtas. Enerģijas uzkrāšana un utilizācija. Enerģijas 
saglabāšana jaunbūvējamās un rekonstruējamās ēkās. 
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Zinātniskās publikācijas 

 
Publikācijas LZP atzītos izdevumos un tām pielīdzināmās publikācijas 

1. Vācu-latviešu būvniecības terminu vārdnīca. Apmēram 18 000 terminu/ 
Sastādītāji: L.Ozola, R.Sipoviča. DEUTSCH – LETTISCH WÖRTERBUCH 
FÜR BAUWESEN. Etwa 18 000 Fachbegriffe. Herausgegeben L.OZOLA und 
R.SIPOVIČA.- Jelgava, LLU, 2004. 

2. L. Ozola, T.Keskküla Reliability based classification of timber structures/ 
Proceedings of the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. 
Lahti, Finland, June 14-17, 2004: Volume I: Presentations held on Monday.- pp 
229-232. Joint author T.Keskküla 

3. L. Ozola. Sample Size Effects in Engineering Predictions of Wood Strength/ 
Proceedings of the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. 
Lahti, Finland, June 14-17, 2004: Volume III: Presentations held on Wednesday 
and all posters.- pp 587-590 

4. Factor’s variability effects and uncertainty in structural timber engineering. 
Thesis for Degree of Doctor of Philosophy in Engineering (Civil Engineering. 
By Lilita Ozola. Tartu, 2005.- 164 p. 

5. L. Ozola. Statistical estimates of strength and stiffness properties of timber/ 
Proceedings of the conference on PRObabilistic Models in Timber Engineering. 
Tests, Models, Applications. Association ARBORA, 2005.- pp 159-167 

6. Brauns J., Rocēns K. Estimation of technological stresses in wood composites. 
In: Procedings of 3rd International Conference “Strength, Durability and 

Stability of Materials and Structures – SDSMS`03”, Kaunas, “Technologija”, 
2003, 11-23. (izdevums saņemts 2004.g.) 

7. Brauns J., Rocēns K. The effect of material strength on the behaviour of 
concrete-filled steel elements.Journal of Civil Engineering and Management 

(Vilnius, Technika), 2004, Vol.X, No 3, 177-182. 
8. Brauns J., Rocēns K., Gailums A. Nonlinear analysis of concrete-filled steel 

elements. In Proceedings of 8-th Int. Conference Modern Building Materials, 

Structures and Techniques, Vilnius:Technica, 2004, 6p.(CD). 
9. Brauns J., Rocēns K. Design of humidity sensitive wooden materials for multi-

objective application.Wood Science and Technology, 2004, Vol.38, 311-321 
10. Brauns J., Rocēns K. Stress state optimization in steel-concrete composite 

elements. In: Proceedings of International Symposium on Ultra High 

Performance Concrete, Kassel: Kassel University Press, 2004, 413-423. 
11. Janis Brauns, Guntis Andersons. Modeling of reinforced soil mechanical 

behaviour. In Proceedings of International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 59-61. 
12. Janis Brauns, Karlis Rocens. Deformability and strength of layered composite 

structure under mechanical and thermal loading. In Proceedings of International 

Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 117-126. 
13. Lilita Ozola, Tönu Keskküla. Reliability assessment of structural timber 

elements. In Proceedings of International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 136—143. 
14. Uldis Iljins, Juris Skujāns, Guntis Andersons, Juris Grīnvalds. Examination of 

humidity sources in ventilation model of the roof. In Proceedings of 

International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – 
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pp.196-200. 
15. Janis Brauns, Karlis Rocens, Janis Kreilis. Stability of steel-face sandwich 

panels under axial loading. In Proceedings of International Scientific 

Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp.150 –154. 
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Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs 

 

1. Referāts starptautiskā konferencē: L. Ozola, T. Keskküla. Koka būvelementu 
drošuma novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 

05” Jelgava, May 26-27, 2005 
2. Referāts Starptautiskās Būvniecības un Būvkonstrukciju Pētījumu biedrības 

Koka konstrukciju Darba Komisijas (CIB-W18) 38.apspriedē Vācijā, 
Karlsrūē 31.08.05: L. Ozola, T. Keskküla. Nenoteiktības iezīmes koka 
konstrukciju projektēšanas rezultātos atbilstoši dažādām būvnormām 
(Uncertainties involved in structural timber design by different code 

formats). 
3. Referāts Eiropas saskaņoto pētījumu aktivitātes (COST E24) “Koka 

konstrukciju drošuma analīze” noslēguma konferencē Varbūtību modeļi koka 
inženierzinātnē (PRObabilistic MOdels In Timber Engineering) Arkašonā, 
Francijā laikā no 2005.gada 8. septembrī: L.Ozola. Koksnes stiprības un 
stinguma īpašību statistiskie raksturotāji (Statistical Estimates of Strength 

and Stiffness Properties of Timber).  
4. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocēns. Slāņainu kompozītu 

struktūru deformēšanās un stiprība mehāniskās slodzes un temperatūras 
iedarbībā/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” 
Jelgava, May 26-27, 2005. 

5. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, J.Kreilis. Sendvičpaneļu noturība 
aksiālās spiedes iedarbībā/ International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05” Jelgava,  May 26-27, 2005. 
6. Referāts starptautiskā konferencē:  L.Ozola, T.Keskküla. Koka būvelementu 

drošuma novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 

05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
7. Referāts starptautiskā konferencē: J.Kreilis, G.Andersons. Sendvičpaneļu 

mehānisko īpašību eksperimentāli teorētiskā izpēte/ International Scientific 

Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
8. Referāts starptautiskā konferencē:U.Iljins, J.Skujāns, G.Andersons, 

J.Grīnvalds. Mitruma avotu ievērtēšana jumta vēdināšanas modelī. / 
International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-
27, 2005. 
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 Ievads 

 Lauku inženieru fakultāte ir LLU struktūrvienība, kas nodrošina valstī pieprasītu 
akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veic atbilstošu zinātniski pētniecisko darbu. 
Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgtspējīgas vides veidošanu atbilstoši sabiedrības 
pieaugošām prasībām. Mācību un pētnieciskajā darbā tiek izmantotas pietiekami augsta līmeņa 
(ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi) tehnoloģijas un metodes, kas nepārtraukti tiek pilnveidotas. 
Fakultātes darbība ir balstīta uz visu tajā apgūstamo specialitāšu studiju programmu un 
zinātniskā darba integrāciju. 
 LIF studijas ir organizētas 4 specialitātēs: 

� Ainavu arhitektūras un plānošanas; 
� Būvniecības; 
� Vides un ūdenssaimniecības; 
� Zemes ierīcības. 

Būvniecības nozarē ir šādas studiju programmas: 
� Akadēmiskā (bakalaura) studiju programma; 
� Augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
� Augstākā profesionālā studiju programma; 
� Maģistrantūras studiju programma; 
� Doktorantūras studiju programma. 

Doktorantūrā Būvzinātnes nozarē var studēt personas, kas ir ieguvušas inženierzinātņu 
maģistra grādu būvniecībā vai tam pielīdzināmu akadēmisko grādu. 

 
1. Būvzinātnes studiju programmas perspektīvais vērtējums 

Promocijas darbu izstrāde Būvzinātnes nozarē pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām 
studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Veicot analīzi par kadru pēctecību Būvzinātnē un 
mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību Latvijas būvniecības un lauku vides attīstībai, 
doktorantūras programma ir vērtējama kā nepieciešama. Turpmāk lielāka uzmanība jāvelta 
doktorantu individuālo plānu saskaņošanai ar attīstības tendencēm Būvzinātnes nozarē un 
Latvijas valsts interesēm. Nepieciešamie virzieni zinātniskai pētniecībai ir sekojoši: 

� kvalitatīvu un konkurētspējīgu būvmateriālu radīšana un izpēte, izmantojot vietējās 
un otrreizējās izejvielas; 

� enerģijas un vides resursu taupīšana; 
� būvražošanas stratēģijas un tehnoloģiju attīstība saistībā ar ES attīstības 

perspektīvām. 
Turpmāk ir nepieciešams paplašināt Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas 

sadarbību starptautiskā līmenī. Nepieciešams ieviest jauktās doktorantūras programmas, kur 
eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta ārzemju augstskolās, 
kur ir starptautiski atzīts zinātnisko pētījumu līmenis dotajā apakšnozarē. Šajā sakarībā 
nepieciešams būtiski pilnveidot eksperimentālās laboratorijas, uz ko arī tiek norādīts 
starptautiskās akreditācijas komisijas ziņojumā. 

Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 
Augstskolu likumu un Zinātniskās darbībuas likumu. Tā veidota, ievērojot LR MK 2005. gada 
27. decembra noteikumus Nr. 1001 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, kā arī 
balstoties uz starptautiskiem zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma izstrādāta 
saskaņā ar LLU doktora studiju programmas standartu, kas apstiprināts 2006. g. 11. oktobrī, 
LLU doktora studiju 2002. g. 13. marta Nolikumu un doktora studiju mērķprogrammu 
Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. Tās izstrādē ievēroti LLU doktora studiju programmu 
akreditācijas ekspertu norādījumi 2003. gadā. Būvzinātnes Doktora studiju programma 
starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31 decembrim. 
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2. Programmas novērtējums un organizācija 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiska personāla sastāvā. Studiju un zinātniskā darba mērķis 
doktorantūrā ir nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

� spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

� būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metadoloģijā; 
� iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 

tās attīstībā; 
� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 

kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
� būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 

izstrādē; 
� iegūtu zināmu mācību pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava 

zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 
� izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

� kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

� pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
� iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
� kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 
 

2.2. Studiju programmas organizācija 

Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un LLU 
doktora studiju programmas standartam. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU Zinātņu 
prorektors, organizē universitātes doktorantūras daļa, Lauku inženieru fakultātes Dome un 
katedras. Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu 
zinātnieku un augstskolas mācībspēku paaudzi. 

Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijās, fizisku un juridisku personu 
finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav ierobežots. Uzņemšanas 
kārtību nosaka Doktorantūras nolikums. 

Promocijas eksāmeni svešvalodā, zinātnes nozarē un apakšnozarē ir atklāti un tos pieņem 
LLU Zinātņu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātņu doktoru sastāvā.  

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daļa ir zinātniskā pētniecība. Tā veikšanai ir 
iespēja izmantot LLU mācību un pētījumu bāzi, Fundamentālo bibliotēku, laboratorijas, kā arī 
citu Latvijas zinātnisko iestāžu pētniecības bāzes, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto 
uzņēmumu līdzekļus. 

Studiju programmās paredzētas teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstīšana (laboratorijas darbi, semināri un prakses), pedagoģiskā darbība 
(nodarbību vadīšana), kā arī zinātnisko pētījumu veikšana. Lai samazinātu apgūstamo teorētisko 
zināšanu daudzumu un būtiski palielinātu personīgo zinātnisko pētījumu kopapjomu, apmācību 
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procesā zinātniskā darba apjoms palielināts līdz 90...100 KP, bet teorētiskās studijas samazinātas 
līdz 20...30 KP. 

Promocijas darbus aizstāvēšanai pieņem un izskata Latvijas Zinātņu Padomes 
apstiprināta attiecīgās zinātņu apakšnozares promocijas padome. LLU Lauku inženieru fakultātē 
darbojas promocijas padome Hidroinženierzinātnes nozares Hidroloģijas, hidrotehnikas un 
ūdenssaimniecības apakšnozarē, kas var tikt paplašināta, pieaicinot ekspertus no citām 
inženierzinātņu nozarēm. Sadarbības līgumu, kuri noslēgti starp LLU Lauku inženieru fakultāti, 
Latvijas universitātes (LU) Polimēru mehānikas institūtu un Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu, ietvaros promocijas darbu aizstāvēšana 
iespējama arī LU un RTU attiecīgās promociju padomēs. Pēc promocijas darba izstrādes un 
sekmīgas aizstāvēšanas doktorants saņem Inženierzinātņu doktora diplomu. 

Būvzinātnes doktora studiju programmas realizācija notiek, izmantojot Latvijas 
būvzinātnes līdzšinējo pieredzi un radniecīgu ārvalstu universitāšu doktorantūras studiju 
pieredzi. Programmas praktiskajā realizācijā galvenā uzmanība tiek veltīta, lai Inženierzinātņu 
doktora grāda pretendenti savus zinātniskos pētījumus veiktu atbilstoši mūsdienu zinātnes 
prasībām atbilstošā līmenī. Doktorantūras studijas tiek specializētas, piedāvājot lielāku izvēles 
priekšmetu skaitu un palielinot patstāvīgā darba īpatsvaru. 

Salīdzinot LLU Būvzinātnes doktorantūras programmu un Ziemeļvalstu universitāšu 
doktorantūras programmas, viena no atšķirībām ir tā, ka tajās augstskolās doktorantūras ilgums ir 
4 gadi. Tas ļauj veikt trīsgadīgu pētījumu programmu, rezultātu apkopošanu un promocijas darbu 
noformēšanu ceturtajā gadā. Latvijas vadošajās universitātēs, LU un RTU, doktorantūras 
programmu realizācija notiek līdzīgi kā LLU, lielāku uzmanību pievēršot zinātniskajiem 
pētījumiem, bet nevis vispārīgu teorētisku kursu apguvei. 
 Ņemot vērā Ziemeļvalstu pieredzi, arī Latvijā ir nepieciešams valsts pasūtījums 
būvniecības tematikai, lai līdzsvarotu pētījumu skaitu starp zinātnes nozarēm un risinātu valstī 
izvirzītās prioritārās problēmas un līdz ar to saņemtu Latvijas Zinātnes Padomes finansējumu. 
Pārejot uz viena zinātniskā grāda sistēmu, būtu lietderīgi ieviest tā saucamo licenzēto doktora 
grādu, kā tas ir Zviedrijā un Somijā. Tas dotu iespēju lētāk un ātrāk sagatavot augstākas 
kvalifikācijas speciālistus. 
 Ziemeļvalstu augstskolās nav nepilnā laika (neklātienes) doktorantūra. Doktoranti strādā 
katedrās kopā ar savu darba vadītāju, veicot asistenta pienākumus. Nepilnā laika doktorantu 
darba vietas parasti ir ārpus universitātes, kas traucē regulāru doktoranta un zinātniskā darba 
vadītāja sadarbību un nesekmē LLU akadēmiskā personāla atjaunināšanu. 
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Būvzinātnes doktorantūras studiju 

programma 
 
 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles veids 

 
Apjoms 

KP 
 

1. Teorētiskās studijas  20 ... 30 

1.1. Obligātie kursi   

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 

Pētījumu metodoloģija IE 4 

Zinātnes nozares speckurss EK 8 

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8 

1.2. Specialitātes izvēles kursi   

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2 

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2 

2. Zinātniskais darbs   

Pētniecība, rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs, promocijas 
darba sagatavošana un noformēšana 

 92...96 

Kopā  120 
 
 

*  Pētījumu virziena speckursa priekšmeti saskaņā ar izvēlēto novirzienu. 
 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Visu studiju virzienu doktorantiem obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju 
kursi. Teorētiskais kurss sastāda ap 28% no studiju programmas kopapjoma. Pārējo apjomu 
sastāda zinātniskā darba izstrāde, pedagoģiskā prakse, pētījumu rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs un zinātnisko darbu publicēšana. Specializēšanās notiek izvēloties 
speciālā kursa studiju priekšmetus. Teorētisko un praktisko nodarbību laikā uzmanība tiek 
pievērsta doktoranta izvēlētās tēmas vispārīgai nostādnei, saistot praktiskos darbus ar 
izstrādājamā promocijas darba tematiku. 

Programmas realizācija notiek balstoties uz bibliotēkās esošo literatūru, laboratoriju 
aprīkojumu un datorklašu nodrošinājumu ar datoriem un programmatūru. Studiju informatīvo 
materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka ar filiāli Lauku inženieru fakultātē, LZA 
Akadēmiskā bibliotēka kā arī iespēja izmantot Internet’u. Datorklasēs tiek nepārtraukti uzlabots 
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tehniskais nodrošinājums, iegādājoties mūsdienīgus datorus un programmas. Būvniecības 
specialitātes mācībspēki katru gadu izdod 4–6 jaunus mācību līdzekļus un grāmatas.  

Eksperimentālos darbus doktoranti veic Lauku inženieru fakultātē, izmantojot 
mūsdienīgas iekārtas, kas paredzētas fizikālo, mehānisko un citu lielumu mērīšanai un 
reģistrēšanai datorā. Konstrukciju pārbaudi un materiālu mehānisko īpašību pētījumus doktoranti 
veic ar fakultātes pārbaudes mašīnām.  

  
  

4. Doktorantūras programmā studējošie 

 Būvzinātnes doktorantūras studiju programmā studē 6 doktoranti, t.sk. 4 pilna laika un 2 
nepilna laika programmā. Doktorantūras studentu pētījumu virzieni ir: 

� Konstrukciju higromehāniskā un mehāniskā pastiprināšana; 
� Ēku sienu renovācijas problēmas; 
� Ēku enerģētikas optimizācija; 
� Mikroklimata sistēmas un to darbība; 
� Ūdensapgādes attīstības problēmas; 
� Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas; 
� Ģodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana. 
 
 

5. Doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

 Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes doktorantūras programmas realizācijā piedalās 
akadēmiskais personāls ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Doktorantus vada un studiju 
priekšmetus pasniedz fakultātes vadošie profesori, asociētie profesori un docenti, no tiem 
inženierzinātņu doktori, valsts profesori - 5, inženierzinātņu doktori, asociētie profesori - 4, 
inženierzinātņu doktori, docenti - 6. Doktorantu zinātniskie vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes grantu tēmu izstrādē, kā arī starptautisko projektu izpildē un tirgus pieprasīto pētījumu 
veikšanā. Projekti saistīti ar ēku un būvju drošumu un optimizāciju mehāniskās slodzes un 
apkārtējās vides iedarbībā, kā arī ar vides sakārtošanu. 

 
  

6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 Sekmīgie Valsts budžeta finansētie klātienes doktoranti saņem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Bez tam doktorantiem ir tiesības izmantot ikgadējo 
atvaļinājumu 28 kalendāro dienu apjomā. Neklātienes doktorantiem ir tiesības saņemt LLU 
ieteikumu par papildus apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā. Atsevišķi doktoranti 
saņem Latvijas būvinženieru savienības piešķirto mērķstipendiju. 
 Lauku inženieru fakultātē doktorantūras darbu traucē ierobežotais finansējums. Nākotnē 
nepieciešams rast iespējas darba eksperimentālās daļas veikšanai finansējumu piesaistīt no 
firmām un uzņēmumiem. To iespējams veikt, slēdzot līgumus par konkrētu darbu izpildi. 
 Doktorantūras studentu materiālā stāvokļa uzlabošanai tuvākā laikā nepieciešams: 

� doktorantu stipendiju paaugstināšana; 
� Izglītības un zinātnes ministrijas papildfinansējums, ko piešķir uz līguma pamata; 
� LZP doktorantu grantu plašāka izmantošana; 
� Doktorantūras studiju laika pagarināšana līdz 4 gadiem. 
Būvzinātnes doktorantūras studentu pētnieciskā darba nodrošināšanai ir iegādātas 

iekārtas deformāciju, temperatūras, mitruma un citu fizikālu lielumu mērīšanai un automātiskai 
reģistrēšanai ar datora palīdzību, kā arī moderna ģeodēziska aparatūra. Rekonstrukcijas 
specializācijas doktorantu rīcībā ir tērauda stiegru meklēšanas ierīce, betona stiprības 
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nesagraujošās pārbaudes ierīces un materiālu mitruma satura mērītāji, kā arī siltuma plūsmas 
mērītājs daudzslāņu konstrukcijās. Materiālu mehānisko īpašību noteikšanai un konstrukciju 
pārbaudei doktoranti izmanto Lauku inženieru fakultātes pārbaudes mašīnas. Studenti piedalās 
sadarbības līgumos ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām: AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co, u.c. 

Eksperimentu veikšanai iegādāti hidrauliskie domkrati komplektā ar sūkņu staciju, eļļas 
spiediena manometriem, slēgvārstiem un spiediena cauruļvadiem. 2004./05.stud.gadā 
Būvkonstrukciju katedrai piešķirts finansējums jauna portatīvā datora iegādei, kā arī spēka grīdas 
izbūvei laboratorijā un tērauda rāmju izgatavošanai, kas paredzēt konstrukciju slogošanai.  

2004./05.stud.gadā katedrai piešķirts finansējums no Eiropas sociālā fonda un Eiropas 
reģionālās attīstības fonda finansu līdzekļiem: 

� būvmateriālu un konstrukciju pārbaudes un modelēšanas iekārtai; 
� materiālu un konstrukciju pārbaužu un modelēšanas laboratorijas aprīkojumam; 

Finansu līdzekļu pilnīga apgūšana paredzēta no 2006./07. studiju gadā. 
 

Risināmās problēmas: 
� pastāvīgi darbojošos Interneta pieslēgumu skaita palielināšana; 
� datortehnikas tehnisko iespēju palielināšana un mūsdienīgu inženierprogrammu 

iegādāšana (ANSIS, NISA, COSMOS, u.c.); 
� spēka grīdas izbūve reālu konstrukciju pārbaudei, izmantojot Chalmers Tehniskās 

universitātes dāvināto slogošanas iekārtu un jauniegādājamo pārbaužu iekārtu; 
� apgūt un zinātniski izpētīt konstrukciju renovācijas iespējas, ko nodrošina noslēgtie 

sadarbības līgumi ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām. 

 

7. Sadarbība doktorantūras studiju programmu ietvaros Latvijā un 

ārzemēs 

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā notiek līgumu ietvaros, kuri noslēgti starp LLU Lauku 
inženieru fakultāti, LU Polimēru mehānikas institūtu un RTU Būvniecības un rekonstrukcijas 
institūtu. Starptautiskā sadarbība notiek ar Viļņas Tehnisko universitāti, Tartu universitāti, 
Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības universitātēm, kur Lauku inženieru fakultātes profesori 
piedalās kā eksperti Baltijas valstu universitāšu promociju padomēs un zinātnisko darbu 
recenzēšanā. Aktīva zinātniska sadarbība notiek ar Helsinki Tehnisko universitāti, Oslo 
universitāti, Chalmers Tehnisko universitāti Gēteborgā. 

Sadarbība starp universitātēm notiek konkrētos virzienos: 
� doktora studiju programmu saskaņošana un pakāpeniska strukturāla un saturiska 

tuvināšana; 
� visu universitāšu doktorantiem teorētisko studiju kursu bezmaksas noklausīšanās; 
� sadarbība publikāciju un promocijas darbu recenzēšanā un novērtēšanā; 
� doktorantu piedalīšanās universitāšu zinātniskajās konferencēs ar atbilstoši sagatavotu 

tekstu publicēšanu; 
� sadarbība zinātnisku projektu organizēšanā. 

Baltijas valstu doktora studiju programmu vadītāju seminārā izstrādāto sadarbības 
virzienu ietvaros paredzēts attīstīt sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas universitāšu mācībspēkiem: 

� ikgadēju Baltijas valstu doktorantu starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana; 
� kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu pilnu tekstu publicēšana konferenču materiālos, ko 

kontrolē starptautiska redkolēģija; 
� doktorantu īslaicīga operatīva stažēšanās un konsultēšanās kaimiņvalstu universitātēs. 

 
Starptautiskā sadarbība zinātnes jomā: 
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� piedalīšanās zinātnisko konferenču darbā un organizēšanā (Viļņas Tehniskā 
universitāte, Kauņas Tehniskā universitāte) 

� doktora disertāciju recenzēšana un oponēšana (Viļņas Tehniskā universitāte, Tartu 
universitāte); 

� zinātnisko darbu recenzēšana (žurnāls: “Civil Engineering and Management”); 
� piedalīšanās ar darbiem žurnāla “J. Constructional Steel Research” specizdevumā; 
� 4 zinātnisko rakstu sagatavošana enciklopēdijai – “Ecyclopedia of Materials: Science 

and Technology”, Elsevier 
 

Starptautiskā sadarbība mācību jomā: 
� pieredzes un metodisko materiālu apmaiņa maģistrantūras un doktorantūras studiju 

programmās Būvzinātnē (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte, Viļņas Tehniskā 
universitāte, Helsinku Tehniskā universitāte, Stokholmas Tehniskā universitāte, 
Chalmers Tehniskā universitāte); 

� piedalīšanās Vācijas-Latvijas kopprojektā “Eirokodeksu ieviešana konstrukciju 
projektēšanas praksē Latvijā” (darbs semināros visos pasniedzamos priekšmetos). 

� ERASMUS projekta ietvaros sadarbība ar Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch, 
Nīderlande.  

 
Sadarbība ar Latvijas augstskolām, firmām un profesionālām organizācijām: 

� zinātnisko konferenču organizācijā kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
programmu ietvaros (RTU, LU Polimēru mehānikas institūts); 

� ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām (AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co u.c.); 

� projektēšanas organizācijām; 
� akadēmiskām organizācijām (Materiālu pētīšanas biedrība, Latvijas betona savienība, 

Nacionālā mehānikas asociācija u.c.) 
 
 

8. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas attīstība 

Uzdevumi doktorantūras studiju organizācijā: 
� uzsākt doktora studiju programmas apguvi un izstrādāt iespējamos variantus 

eksternatūras studijām akadēmiskajam personālam, kas saistīts ar būvniecības 
speciālistu sagatavošanu un kam vēl nav inženierzinātņu doktora grāds; 

� piesaistīt doktorantūras studijām visus erudītos maģistrantus, kuru intelektuālais 
potenciāls ir pietiekams doktora studiju programmas apgūšanai; 

� būvniecības speciālistu sagatavošanas līmeņa paaugstināšanai valstī, doktora studijas 
ieteikt apgūt fakultātes sadarbības mācību iestāžu (koledžu) mācībspēkus; 

� popularizēt doktora studijas ministrijās, aģentūrās un firmās, kur strādā fakultātes 
absolventi; 

� sagatavot priekšlikumus Vides ministrijai un Ekonomikas ministrijai: 

1) par to, lai ministrijas pārraudzībā un pakļautībā esošajās institūcijās personāla 
komplektēšanas nolikumos kā viens no svarīgākajiem stimulējošiem faktoriem un 
karjeras attīstības priekšnoteikumiem būtu pretendenta zinātniskais grāds, 

2) par to, lai personāla alga tiktu diferencēta, ievērojot akadēmisko un zinātnisko 
kvalifikāciju; 

� fakultātes pētniekiem savos projektos iesaistīt attiecīgās specialitātes doktorantus. 

Uzdevumi doktorantiem programmas mērķa sasniegšanai: 
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� pilnībā apgūt inženierpētījumu klasisko un jaunāko metožu pielietošanas prasmi, 
saistot to ar darbu fakultātes Inženierekspertīžu centrā un ražošanu uzņēmumos; 

� padziļināt teorētisko sagatavotību materiālzinību un konstrukciju mehānikā, kā arī 
skaitlisko metožu izmantošanā zinātnisko problēmu risināšanai; 

� sasniegt augsta līmeņa prasmi svešvalodu lietošanā pētniecības un izglītības darbā; 
� veikt pētījumus par aktuālām tēmām zinātnes un valsts tautsaimniecības interesēs; 
� pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos un prezentēt starptautiskās 

konferencēs; 
� izstrādāt un iesniegt promocijas darbu, kas sagatavots augstā zinātniskā un tehniskā 

līmenī. 

 

9. Pašnovērtējums 
 
 Doktorantūras programmas realizācija notiek atbilstoši Starptautiskās akreditācijas 
komisijas ekspertu ieteikumiem un atbilst tai izvirzītajām prasībām, mērķiem un uzdevumiem. 
Studijas Būvzinātnes doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 
LLU doktora programmu standartam. Doktorantu veiktie pētījumi vairumā gadījumu atbilst 
Eiropas Savienības valstīs veicamo pētījumu līmenim. Doktorantu skaits Būvzinātnes studiju 
programmā ir mainīgs. Rezultātā no kopējā skaita izdalās mērķtiecīgākie un spējīgākie. 

LIF vadošie zinātnieki spēj sekmīgi nodrošināt kvalificētu doktorantu darbu vadību, kā 
rezultātā veidojas augstas kvalifikācijas speciālisti darbam universitātē, LLU Lauku inženieru 
fakultātē, Latvijas valsts institūcijās, ārvalstu uzņēmumos, Eiropas Komisijas institūcijās un 
organizācijās. 
 
 
Stiprās puses 

 
Novērtējamā laika periodā uzlabojies studiju programmas materiāli tehniskais 

nodrošinājums: ir iegādāti atsevišķi mūsdienīgi instrumenti eksperimentu veikšanai, 
nokomplektētas un paplašinātas datorklases ar atbilstošu mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu un 
programmatūru. Ir uzlabojusies sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām (dalība zinātniskās 
konferencēs, publikācijas, stažēšanās u.c.). 

Jāatzīmē, ka būtiski uzlabojusies bibliotēku apgāde ar speciālo literatūru. Katedras ik 
gadus atvēl līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Nozīmīga ir iespēja studentiem izmantot Internetā 
pieejamos materiālus. To nodrošina Interneta pieslēgums datorklasēs. 

Katru gadu notiek studentu uzņemšana doktorantūrā. Tas ļauj secināt, ka interese 
pakāpeniski palielinās, aug motivācija celt zināšanu līmeni un kvalifikāciju mūsdienu darba 
tirgus apstākļos. Bez tam, pozitīva loma ir ari algu līmeņa paaugstināšanai LLU akadēmiskajam 
personālam. 

Kā prioritārs virziens pieņemts būvfizikas laboratorijas un būvkonstrukciju pārbaudes un 
modelēšanas laboratorijas izbūve un aprīkojuma iegāde par strukturālo fondu līdzekļiem. 
 
Vājās puses 

 
Būvzinātnes studiju programmas resursu struktūrā vājākais posms ir laboratoriju iekārtas 

un aprīkojums nopietnu eksperimentu veikšanai. Šobrīd būvzinātnē eksperiments ir viens no 
svarīgākajiem pētījumu elementiem.  

Materiālo apstākļu dēļ studenti strādā ražošanā, tāpēc nereti ir gadi jumi, kad studenti uz 
zināmu laiku pārtrauc studijas, tiek novilcināta programmas apguve, doktora darba sakārtošana 
un aizstāvēšana. 
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Salīdzinoši maza ir studentu interese par stažēšanos ārzemēs, jo pietiekami nav apgūtas 
svešvalodas. Daudzi LIF mācībspēki strādā ar nepilnu slodzi, tāpēc dažreiz cieš doktorantu un 
zinātnisko vadītāju kopdarbība. 

Salīdzinoši nelielais doktorantūras studentu skaits Būvzinātnes specialitātē saistīts ar 
akadēmiskās izglītības zemo prestižu valstī un nelielo atalgojumu. Šo iemeslu dēļ studentiem 
bieži nav motivācijas turpināt studijas doktorantūrā . 
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PIELIKUMI 
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 

BŪVZINĀTNES 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 
 

 

Programmas mērķis 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiskā personāla sastāvā, kā arī sagatavot starptautiskām prasībām 
atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi. Doktorantūras studiju un zinātniski pētnieciskā darba 
mērķis ir nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

• spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

• būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 

• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 
tās attīstībā; 

• ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 
kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 

• būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 
izstrādē; 

• iegūtu pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava zinātniskā darba 
rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 

• izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

 
 

Programmas uzdevumi 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

• kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

• pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
• iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
• kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
 
 

Studiju virzieni un piešķiramais grāds 

Doktorantūras studiju virzieni Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes specialitātē ir 
atbilstoši Latvijas Būvzinātnes apakšnozarēm: 

• būvmateriāli un tehnoloģija; 
• būvmehānika; 
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• būvkonstrukcijas; 
• ģeodēzija; 
• siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas. 

 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 

 
 

Programmas realizācija 

1. Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
atbilstošās zinātnes nozares (apakšnozares) promocijas padome vai Lauku inženieru 
fakultātes dome divu mēnešu laikā pēc studiju uzsākšanas. 

2. Doktora studiju specializācijas kursu saturu nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu. 

3. Programmas apguve notiek saskaņā ar doktorantūras studiju plānu. 
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Būvzinātnes specialitātes pilna laika doktorantūras studiju plāns 
Studiju ilgums - 3 gadi 

 
Studiju apjoms semestros KP 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles 

veids 

 
Priekšmeta 

apjoms 
KP 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 

1. Teorētiskās studijas         

1.1. Obligātie kursi         

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 2 2     

Pētījumu metodoloģija IE 4 2 2     

Zinātnes nozares speckurss EK 8   4 4   

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8    4 4  

1.2. Specialitātes izvēles kursi         

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2   2    

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2  2     

2. Zinātniskais darbs         

Pētniecība, rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs, promocijas 
darba sagatavošana un noformēšana 

 92...96 2...4 2...4 12 ... 16 20...24 24...28 32...36 

Kopā  120 ≥6 ≥8 ≥18 ≥28 ≥28 ≥32 

* 1. pielikumā pētījumu virziena speckursa priekšmeti 
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 1. pielikums 

 
 

Pētījumu virziena speckursa priekšmeti 
 

 1. Būvmateriāli un to tehnoloģija  4 KP 

 2. Materiālzinātne, materiālu un elementu reoloģija 4 KP 

 3. Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 4 KP 

 4. Koksnes materiāli un to konstrukcijas 4 KP 

 5. Grunts mehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 4 KP 

 6. Darinājumu drošums un optimizācija 4 KP 

 7. Ēku enerģētikas optimizācija 4 KP 

 8. Mikroklimata sistēmas un to darbība 4 KP 

 9. Ūdensapgādes sistēmas 4 KP 

 10. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 4 KP 

 11. Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija 4 KP 

 12. Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana 4 KP 

 13. Valsts augstuma atskaites sistēmas, precīzā nivelēšana 4 KP 
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Būvzinātnes doktorantūras programmā studējošo 

zinātniskās aktivitātes 

 

Doktoranti 

Iestāšanās 

gads, 

apmācību 

veids 

 

Tēmas nosaukums 

 

Publikācijas 

 

Eksperimentālie 

pētījumi 

 
Auseklis 
Gailums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andris Vulāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2005. g.,  
nepilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Higromehānisko un stiprības 
īpašību paaugstināšana 
konstrukciju renovācijā 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mazstāvu ēku būvniecības 
tehnoloģijas pilnveidošana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Brauns J.,  Gailums A., Dependence of Composite Column 
Strength upon Dispersion of Components’ Properties, Proc. of 7th 
Intern. Scient. Conf., 2001 (CD), Vilnius, Lithuania, 5 p. 
2) Brauns J., Gailums A., Abstract of 7th Intern. Scient. Conf. 
“Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Dependence 
of Composite Column Strength upon Dispersion of Components’ 
Properties, 2001, Vilnius, Lithuania, 230-231. 
3) Mitruma procesi un būvkonstrukciju renovācija, Brauns J., 
Andersons G., Gailums A., Proc. of Intern. Scient. Conf. “Civil 
Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia. 
 
1) Skujāns J. Vulāns A., Iļjins U., Measurements of heat transfer of 
multi-layered wall construction. In: Proceedings of Intern. Scient. 
Conf. “Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia, 40-44. 
2) Patents LV 12740, 2002.g. 20. 05. Sienas konstrukcija un tās 
izgatavošanas paņēmiens, Skujāns J., Vulāns A. 
3) Tēma L 71: TENAX putupolistirola siltumizolācijas materiālu 
izmantošanas iespēju izpēte un rekomendāciju izstrādāšana to 
pielietošanai, Skujāns J., Iļjins U., Štrausa S., Žodziņa M., Vulāns A. 

4) Iljins U., Strods J., Vulāns A. Tenapora pielietošana ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā, Zinātniski praktiskais 
seminārs “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II” Rīga, 
2003, 29-1 – 29-6. 
5) Iljins U., Skujāns J., Štrausa S., Vulāns A. Tenapors. Metodiskie 
norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Jelgava, 2002., 99 lpp. 
6) Vulāns A., Vikse I. Engineering and Economical Analysis of 
Enclosure Systems for the Dwelling House, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia 
7) Skujāns J., Vulāns A., Bīriņš M., Iljins U. Putuģipša žūšanas 
teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, Proc. Intern. Scient. Conf. 

 
Mūri ar injekcijas 
hidroizolāciju; 
 
Stiegrota betona sijas ar 
Sika CarboDur 
pastiprinājumu 
 
 
 
 
 
 
 
Putiģipša sienu fizikālās 
un mehāniskās īpašības 
 
Siltumplūsmas mērījumi 
daudzslāņu konstrukcijās 
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Atis Vallis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrīda Eklone 

 
 
 
 
 
 
2004., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005., 
pilna laika 

 
 
 
 
 
 
Valsts 0. un 1. klases 
ģeodēzisko tīklu stabilitātes 
kontrole un prognozes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Būvnormatīvu tiesiskā 
regulācija un ietekme uz 
būvniecības attīstību valstī 
 

teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’05”, 2005, Jelgava, Latvia 
8) Skujans J., Vulāns A., Iljins U., Aboltins A. Measurements of heat 
transfer of multi-layered wall construction with foam gypsum, Applied 
Thermal Engineering (iesniegts publicēšanai). 

 
1) Zuments R. U., Vallis A., Fundamental reference frame of republic 
of Latvia, Baltic Surveying 05 International Scientific – Methodical 
conference, Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 
2005. 144 – 148 lpp. 
2) Vallis A., Analysis of errors affecting global positioning, Baltic 
Surveying 05 International Scientific – Methodical conference, 
Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 2005. 149 – 
156 lpp. 
3) Zuments R. U., Vallis A., Analysis of gps signals of 0 class points 
of state geodetical horizontal network, Cyчacнi дocягнeння 
гeoдeзичної науки та виробництва, Геодезія і геодинаміка, 
Національний університет Лъвівcка політехніка, 2005. 76 – 79 lpp. 
4) Vallis A., Analysis of  0 order point measurements in 1992 and 
2003 of republic of Latvia, Гeoдeзїя, картографія і 
аерофотознімання, Украінський міжвідомчий науково-технічний 
збірник, Національний університет Лъвівcка політехніка, 66’ 
2005. 129 – 133 lpp. 
5) Vallis A., Zuments R. U., Control and prognosis of 0 and 1 order 
geodetic reference frame of the state, Proceedings of the International 
Scientific-Methodical Conference “Baltic Surveying’ 06”, Estonian 
University of Life Sciences, 2006, Tartu. 85 – 90. 
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Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls un pasniedzamie priekšmeti 

Mācībspēks Zinātniskais grāds, amats Pasniedzamie priekšmeti 

Daina Grasmane 
Sarmīte Bremze 
Ilze Blusanoviča 

Imants Liepa 
Irina Arhipova 

Līga Paura 

Jānis Brauns 
 
 
 
 

Juris Skujāns 

Jānis Valters 

Guntis Andersons 

Jānis Kreilis 

 
Lilita Ozola 

Bruno Ķirulis 

Uldis Iļjins 

Arturs Lešinskis 
 
 

Ēriks Tīlgalis 

 

Dr. paed., docente 
Dr. paed., docente 
Mag. Phil., lektore 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
Dr. sc. ing., asoc. profesore 

Dr. sc. ing., docente 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
 
 
 
 

Dr. sc. ing., profesors 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

 
Dr. sc. ing., docente 

Dr. sc. ing., docents 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., docents 
 
 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 
 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (vācu val.) 

Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 

Būvmateriāli un konstrukcijas 
Pētījumu plānošana un datu analīze 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvmateriāli un to tehnoloģija 

Pētījumu plānošana un datu analīze 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

 
Koka un plastmasu konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Mikroklimata sistēmas un to darbība 
Ēku enerģētikas optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
Ūdensapgādes sistēma 
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Studiju priekšmetu anotācijas 

 
Zinātniskā darba metodoloģija 

Empīriskās informācijas ievākšanas, matemātiskās apstrādes, analīzes un rezultātu 
interpretācijas nostādnes un metodes: reprezentativitātes un būtiskuma problēmas, statistiskās 
kopas, to sadalījumi un rādītāji, hipotēžu izvirzīšana un pārbaudes, statistiskie kritēriji, 
dispersijas, korelācijas, regresijas un kovariācijas analīzes, daudzparametru klasifikācijas 
metodes, empīriskā materiāla un apstrādes metodes atbilstība, piemērotākās metodes izvēle, 
kļūdu analīze. 
 

Profesionālās svešvalodas speckurss 

Svešvalodu zināšanas un prasmes ir priekšnosacījums sekmīgai zinātniskajai darbībai un 
tālākai izaugsmei. Programmas ietvaros paredzēts aplūkot būtiskākās tēmas būvniecībā, 
akcentējot attiecīgās terminoloģijas apguvi, tās pareizu izmantošanu rakstiskā un mutiskā 
komunikācijā, informācijas ieguvi no zinātniskās literatūras un audio/video ierakstiem. Papildus 
darbam auditorijās studenti regulāri veic patstāvīgo darbu.  
 

Būvmateriāli un konstrukcijas 

Materiālu veidi; to īpašības. Materiāla darbs slodzes ietekmē. Spriegumi un deformācijas 
materiāla punktā; tenzora jēdziens. Izotropa un anizotropa materiāla deformēšanās. Vispārīgais 
Huka likums. Materiāla stingums un padevīgums. Nelineāri elastīga un plastiska materiāla 
deformēšanās. Materiāli ar reonomām īpašībām: šļūde un spriegumu relaksācija. Izotropu plātņu 
deformēšanās teorija. Slāņaina materiāla mehānika. Ortotropa slāņa deformēšanās 
likumsakarības, spriegumi un deformācijas slāņainā materiālā. Slāņaina materiāla 
termomehānika un higromehānika. Elastīgu, elastīgi plastisku un viskoelastīgu elementu 
noturība. Elementu darbs uz elastīga pamata. 
 
 Pētījumu plānošana un datu analīze 

Zinātniskās pētniecības darba posmi. Zinātniskās informācijas meklēšana un apstrāde. 
Pētnieciskā darba paņēmieni un metodes. Eksperimenta plānošana: vienfaktora un daudzfaktoru 
eksperimenta plānošana. Ekstremālo eksperimentu plānošana. Statistisko hipotēžu pārbaudes. 
Korelācijas un dispersijas analīze. Empīriskās formulas un rezultātu grafiskā attēlošana. 
 

Skaitliskās metodes būvniecībā 

Skaitļošanas tehnikas izmantošana inženieru problēmu risināšanā; uzdevumu tipi. 
Programmas būvinženieru uzdevumu risināšanai. Vienādojumu un vienādojumu sistēmu 
risināšana; skaitliskās risināšanas metodes. Parasto diferenciālvienādojumu un to sistēmu 
risināšanas metodes. Parciālo diferenciālvienādojumu risināšanas metodes. Integrālvienādojumu 
izmantošana un to risināšanas paņēmieni. Optimizācijas teorijas pamatprincipi. Projekta 
parametri, mērķa funkcija, ierobežojumi, globālais un lokālais optimums. Daudzmērķu 
optimizācija, optimizācijas metodes. Datorprogrammas un to izmantošana būvniecības 
uzdevumu risināšanā. 
 

Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

 Cementa kompozītu veidi un materiāli; to izgatavošanas tehnoloģija, mehāniskās īpašības 
un izmantošana. Kompleksās tēraudbetona konstrukcijas, tehnoloģija; to priekšrocības un 
trūkumi. Kompleksās kolonnas, sijas, pārsegumi; to projektēšana pēc Eiropas būvnormatīviem. 
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Kompleksās kolonnas un sijas stiprības, noturības un vietējās noturības aprēķins. Šķērsgriezuma 
optimizācija pēc stiprības, noturības un materiāla patēriņa nosacījuma. 
 

Būvfizikas speckurss 

Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu aprēķināšana. Siltuma izolācijas slāņa 
biezuma aprēķināšana. Mitruma difūzijas procesi ēku norobežojošās konstrukcijās. Kondensāta 
izdalīšanās prognoze. 
 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvju drošuma jēdziens. Būvju drošuma problēmas risināšana konstrukciju projektēšanā, 
izgatavošanā, montāžas laikā un ekspluatācijā. Materiāla īpašību, ģeometrisko raksturlielumu un 
slodzes izkliedes ievērtēšana konstrukciju drošuma noteikšanā. Ilgizturības laika noteikšana 
statiski noteicamām un nenoteicamām konstrukcijām. Konstrukciju rekonstrukcija un tās 
nepieciešamība. Tērauda, mūra, stiegrbetona un koka konstrukciju bojājumi un nepilnības. 
Materiālu īpašību un slodžu noteikšana esošu konstrukciju aprēķinā. Tērauda, mūra, stiegrbetona 
un koka konstrukciju pastiprināšana un pastiprināto konstrukciju aprēķins. Optimizācijas teorijas 
pamatprincipi. Projekta parametri, mērķa funkcija, ierobežojumi, globālais un lokālais 
optimums. Daudzmērķu optimizācija, optimizācijas metodes.  
 
 Mikroklimata sistēmas un to darbība 

 Gaisa kondicionēšanas sistēmas un vides komforta jēdziens. Veselīga apkārtējā vide un 
telpu gaisa kvalitāte. Gaisa un ūdens sistēmas, siltuma sūkņi telpu gaisa kondicionieri. Enerģijas 
saglabāšanas un siltuma utilizācijas sistēmas, siltuma akumulācija. 
 

Ēku enerģētikas optimizācija 

 Ēku enerģijas patēriņš un enerģijas saglabāšanas teorijas pamati. Enerģijas saglabāšanas 
varianti un to izvērtēšana, saglabāšanas iekārtas. Enerģijas uzkrāšana un utilizācija. Enerģijas 
saglabāšana jaunbūvējamās un rekonstruējamās ēkās. 
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Zinātniskās publikācijas 

 
Publikācijas LZP atzītos izdevumos un tām pielīdzināmās publikācijas 

1. Vācu-latviešu būvniecības terminu vārdnīca. Apmēram 18 000 terminu/ Sastādītāji: 
L.Ozola, R.Sipoviča. DEUTSCH – LETTISCH WÖRTERBUCH FÜR BAUWESEN. 
Etwa 18 000 Fachbegriffe. Herausgegeben L.OZOLA und R.SIPOVIČA.- Jelgava, 
LLU, 2004. 

2. Ozola L., Keskküla T. Reliability based classification of timber structures/ 
Proceedings of the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, 
Finland, June 14-17, 2004: Volume I: Presentations held on Monday.- pp 229-232. 
Joint author T.Keskküla 

3. Ozola L.. Sample Size Effects in Engineering Predictions of Wood Strength/ 
Proceedings of the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, 
Finland, June 14-17, 2004: Volume III: Presentations held on Wednesday and all 
posters.- pp 587-590 

4. Factor’s variability effects and uncertainty in structural timber engineering. Thesis for 
Degree of Doctor of Philosophy in Engineering (Civil Engineering. By Lilita Ozola. 
Tartu, 2005.- 164 p. 

5. L. Ozola. Statistical estimates of strength and stiffness properties of timber/ 
Proceedings of the conference on PRObabilistic Models in Timber Engineering. 
Tests, Models, Applications. Association ARBORA, 2005.- pp 159-167 

6. Brauns J., Rocēns K. Estimation of technological stresses in wood composites. In: 
Procedings of 3rd International Conference “Strength, Durability and Stability of 

Materials and Structures – SDSMS`03”, Kaunas, “Technologija”, 2003, 11-23. 
(izdevums saņemts 2004.g.) 

7. Brauns J., Rocēns K. The effect of material strength on the behaviour of concrete-
filled steel elements.Journal of Civil Engineering and Management (Vilnius, 
Technika), 2004, Vol.X, No 3, 177-182. 

8. Brauns J., Rocēns K., Gailums A. Nonlinear analysis of concrete-filled steel elements. 
In Proceedings of 8-th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and 

Techniques, Vilnius:Technica, 2004, 6p.(CD). 
9. Brauns J., Rocēns K. Design of humidity sensitive wooden materials for multi-

objective application.Wood Science and Technology, 2004, Vol.38, 311-321 
10. Brauns J., Rocēns K. Stress state optimization in steel-concrete composite elements. 

In: Proceedings of International Symposium on Ultra High Performance Concrete, 

Kassel: Kassel University Press, 2004, 413-423. 
11. Brauns J., Andersons G.. Modeling of reinforced soil mechanical behaviour. In 

Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – 

Jelgava, 2005. – pp. 59-61. 
12. Brauns J., Rocēns K. Deformability and strength of layered composite structure under 

mechanical and thermal loading. In Proceedings of International Scientific 

Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 117-126. 
13. Ozola L., Keskküla T. Reliability assessment of structural timber elements. In 

Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – 

Jelgava, 2005. – pp. 136—143. 
14. Iljins U, Skujāns J., Andersons G, Grīnvalds J.. Examination of humidity sources in 

ventilation model of the roof. In Proceedings of International Scientific Conference 

“Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp.196-200. 
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15. Brauns J., Rocens K., Kreilis J.. Stability of steel-face sandwich panels under axial 
loading. In Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 

05”. – Jelgava, 2005. – pp.150 –154. 
16. Brauns J. Rocens K. Elasticity in Wood and Concrete: Hygromechanical Effects. In: 

Encyclopedia of Materials: Science and Technology Updates, Elsevier, Oxford, 2005, 
Internet (6 lpp.). 

17. Brauns J. Rocens K. Reinforced Materials: Elastic Properties and Strength Prediction. 
In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology Updates, Elsevier, Oxford, 
Internet (9 lpp.). 

18. Ozola L., Keskküla T. Uncertainties involved in structural timber design by different code 
formats/ Proceedings of CIB W18 Meeting Thirty-Eight, Karlsruhe, Germany, August 2005, 
CIB-W18 (International Council for Research and Innovation in Building and Construction: 
Working Commission W18 – Timber Structures). Paper 38-102-2, pp 1-8. 

19. Ozola L.. Statistical Estimates of Strength and Stiffness Properties of Timber/ Proceedings of 

the International Conference: PRobabilistic Models In Timber Engineering. Tests, Models, 

Applications. COST Action E24. Final Conference. Arcachon, France, 2005.- pp 159-167. 
20. Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. Assessment of timber structures. Program and Abstracts. 

9th World Conference on Timber Engineering. Portland. August 6-10, 2006, Portland, OR, 
USA, p. 229. 

21. Ozola, L. Design models and rational solutions of timber trusses (full paper). CD: WCTE 

2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. Portland, OR, 
USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, D.V.Rosowsky. 

22. Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. Assessment of timber structures (full paper). CD: WCTE 

2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. Portland, OR, 
USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, D.V.Rosowsky. 

23. L. Ozola. Koka būvkonstrukciju elementi. Aprēķins un konstruēšana saskaņā ar 
Eirokodeksiem (Eurocode 1, Eurocode 5).- Jelgava, LLU, 2006.- 184 lpp. 

 

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs 

 

1. Referāts starptautiskā konferencē: L. Ozola, T. Keskküla. Koka būvelementu 
drošuma novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” 
Jelgava, May 26-27, 2005 

2. Referāts Starptautiskās Būvniecības un Būvkonstrukciju Pētījumu biedrības Koka 
konstrukciju Darba Komisijas (CIB-W18) 38.apspriedē Vācijā, Karlsrūē 31.08.05: 
L. Ozola, T. Keskküla. Nenoteiktības iezīmes koka konstrukciju projektēšanas 
rezultātos atbilstoši dažādām būvnormām (Uncertainties involved in structural 

timber design by different code formats). 
3. Referāts Eiropas saskaņoto pētījumu aktivitātes (COST E24) “Koka konstrukciju 

drošuma analīze” noslēguma konferencē Varbūtību modeļi koka inženierzinātnē 
(Probabilistic Models in Timber Engineering) Arkašonā, Francijā laikā no 
2005.gada 8. septembrī: L.Ozola. Koksnes stiprības un stinguma īpašību statistiskie 
raksturotāji (Statistical Estimates of Strength and Stiffness Properties of Timber).  

4. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocēns. Slāņainu kompozītu 
struktūru deformēšanās un stiprība mehāniskās slodzes un temperatūras iedarbībā/ 
International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 
2005. 

5. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, J.Kreilis. Sendvičpaneļu noturība 
aksiālās spiedes iedarbībā/ International Scientific Conference “Civil Engineering 

05” Jelgava,  May 26-27, 2005. 
6. Referāts starptautiskā konferencē:  L.Ozola, T.Keskküla. Koka būvelementu 
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drošuma novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” 
Jelgava, May 26-27, 2005. 

7. Referāts starptautiskā konferencē: J.Kreilis, G.Andersons. Sendvičpaneļu mehānisko 
īpašību eksperimentāli teorētiskā izpēte/ International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
8. Referāts starptautiskā konferencē:U.Iljins, J.Skujāns, G.Andersons, J.Grīnvalds. 

Mitruma avotu ievērtēšana jumta vēdināšanas modelī. / International Scientific 

Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
9. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L., Keskkula, T. & 

Miljan, J. Assessment of timber structures. 9th World Conference on Timber 

Engineering, Section Reliability. Portlendā, ASV, 2006.  
10. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L. Design models and 

rational solutions of timber trusses. 9th World Conference on Timber Engineering, Section: 

Truss Systems: Portlendā, ASV, 2006.  
11. Referāts starptautiskā konferencē: Ozola L.. Statistical Estimates of Strength and 

Stiffness Properties of Timber/  International Conference: Probabilistic Models In 
Timber Engineering. Tests, Models, Applications. COST Action E24. Final 
Conference. Arcachon, France, September 8-9, 2005. 

12. Referāts starptautiskā seminārā; Ozola L. Problems dealt with Design and Construction 
of Timber Structures in Latvia. TIMBER SEMINAR, Apr. 12 2006 in Tartu, Ehitaja 
puidukoolitus, 12.Aprill EMÜ. 
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Ievads 

 Lauku inženieru fakultāte ir LLU struktūrvienība, kas nodrošina valstī pieprasītu 
akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veic atbilstošu zinātniski pētniecisko darbu. 
Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgspējīgas vides veidošanu atbilstoši sabiedrības 
pieaugošām prasībām. Mācību un pētnieciskajā darbā tiek izmantotas pietiekami augsta līmeņa 
(ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi) tehnoloģijas un metodes, kas nepārtraukti tiek pilnveidotas. 
Fakultātes darbība ir balstīta uz visu tajā apgūstamo specialitāšu studiju programmu un 
zinātniskā darba integrāciju. 

Būvniecības nozarē ir šādas studiju programmas: 
� Akadēmiskā (bakalaura) studiju programma; 
� Augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
� Augstākā profesionālā studiju programma; 
� Maģistrantūras studiju programma; 
� Doktorantūras studiju programma. 

Doktorantūrā Būvzinātnes nozarē var studēt personas, kas ir ieguvušas inženierzinātņu 
maģistra grādu būvniecībā vai tam pielīdzināmu akadēmisko grādu. 

 
1. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas perspektīvais 

vērtējums 

Promocijas darbu izstrāde Būvzinātnes nozarē pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām 
studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Veicot analīzi par kadru pēctecību Būvzinātnē un 
mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību Latvijas būvniecības un lauku vides attīstībai, 
doktorantūras programma ir vērtējama kā nepieciešama. Turpmāk lielāka uzmanība jāvelta 
doktorantu individuālo plānu saskaņošanai ar attīstības tendencēm Būvzinātnes nozarē un 
Latvijas valsts interesēm. Nepieciešamie virzieni zinātniskai pētniecībai ir sekojoši: 

� kvalitatīvu un konkurētspējīgu būvmateriālu radīšana un izpēte, izmantojot vietējās 
un otrreizējās izejvielas; 

� enerģijas un vides resursu taupīšana; 
� būvražošanas stratēģijas un tehnoloģiju attīstība saistībā ar ES attīstības 

perspektīvām. 
Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas galvenais uzdevums ir paplašināt 

sadarbību starptautiskā līmenī. Nepieciešams ieviest jauktās doktorantūras programmas, kur 
eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta ārzemju augstskolās, 
kur ir starptautiski atzīts zinātnisko pētījumu līmenis dotajā apakšnozarē. Šajā sakarībā 
nepieciešams būtiski pilnveidot eksperimentālās laboratorijas, par ko tiek norādīts starptautiskās 
akreditācijas komisijas ziņojumā. Pēdējos gados šim uzdevumam daudz uzmanības pievērš 
fakultātes vadība un mācību spēki. 

Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 
Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu. Tā veidota, ievērojot LR MK 2005. gada 27. 
decembra noteikumus Nr. 1001 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, kā arī 
balstoties uz starptautiskiem zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma izstrādāta 
saskaņā ar LLU doktora studiju programmas standartu, kas apstiprināts 2006. g. 11. oktobrī, 
LLU doktora studiju 2002. g. 13. marta Nolikumu un doktora studiju mērķprogrammu 
Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. Tās izstrādē ievēroti LLU doktora studiju programmu 
akreditācijas ekspertu norādījumi 2003. gadā. Būvzinātnes Doktora studiju programma 
starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31 decembrim. 
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2. Programmas novērtējums un organizācija 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiska personāla sastāvā. Studiju un zinātniskā darba mērķis ir 
nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

� spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

� būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metadoloģijā; 
� iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 

tās attīstībā; 
� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 

kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
� būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 

izstrādē; 
� iegūtu zināmu mācību pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava 

zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 
� izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

� kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

� pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
� iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
� kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 
 

2.2. Studiju programmas organizācija 

Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un LLU 
doktora studiju programmas standartam. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU Zinātņu 
prorektors, organizē universitātes doktorantūras daļa, Lauku inženieru fakultātes Dome un 
katedras.  

Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijās, fizisku un juridisku personu 
finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav ierobežots. Uzņemšanas 
kārtību nosaka Doktorantūras nolikums. 

Promocijas eksāmeni svešvalodā, zinātnes nozarē un apakšnozarē ir atklāti un tos pieņem 
LLU rektora apstiprināta eksaminācijas komisija, ko veido 3 zinātņu doktori.  

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daļa ir zinātniskā pētniecība. Tā veikšanai ir 
iespēja izmantot LLU mācību un pētījumu bāzi, Fundamentālo bibliotēku, laboratorijas, kā arī 
citu Latvijas zinātnisko iestāžu pētniecības bāzes, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto 
uzņēmumu līdzekļus. 

Studiju programmās paredzētas teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstīšana (laboratorijas darbi, semināri un prakses), pedagoģiskā darbība 
(nodarbību vadīšana), kā arī zinātnisko pētījumu veikšana. Lai būtiski palielinātu personīgo 
zinātnisko pētījumu kopapjomu, apmācību procesā zinātniskā darba apjoms palielināts līdz 
90...100 KP, bet teorētiskās studijas sastāda 20...30 KP. 
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Promocijas darbus aizstāvēšanai pieņem un izskata Latvijas Zinātņu Padomes 
apstiprināta attiecīgo zinātņu apakšnozaru promocijas padomes. LLU Lauku inženieru fakultātē 
darbojas promocijas padome Hidroinženierzinātnes nozares Hidroloģijas, hidrotehnikas un 
ūdenssaimniecības apakšnozarē, ko var paplašināt, pieaicinot ekspertus no citām inženierzinātņu 
nozarēm. Sadarbības līgumu, kuri noslēgti starp LLU Lauku inženieru fakultāti, Latvijas 
universitātes (LU) Polimēru mehānikas institūtu un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu, ietvaros promocijas darbu aizstāvēšana iespējama arī 
LU un RTU attiecīgās promociju padomēs. Pēc promocijas darba izstrādes un sekmīgas 
aizstāvēšanas doktorants saņem Inženierzinātņu doktora diplomu. 

Būvzinātnes doktora studiju programmas realizācija notiek, izmantojot Latvijas 
būvzinātnes līdzšinējo pieredzi un radniecīgu ārvalstu universitāšu doktorantūras studiju 
pieredzi. Programmas praktiskajā realizācijā galvenā uzmanība tiek veltīta, lai Inženierzinātņu 
doktora grāda pretendenti savus zinātniskos pētījumus veiktu atbilstoši mūsdienu zinātnes 
prasībām atbilstošā līmenī. Doktorantūras studijas tiek specializētas, piedāvājot lielāku izvēles 
priekšmetu skaitu un palielinot patstāvīgā darba īpatsvaru. 

Salīdzinot LLU Būvzinātnes doktorantūras programmu un Ziemeļvalstu universitāšu 
doktorantūras programmas, viena no atšķirībām ir tā, ka tajās augstskolās doktorantūras ilgums ir 
4 gadi. Tas ļauj veikt trīsgadīgu pētījumu programmu, rezultātu apkopošanu un promocijas darbu 
noformēšanu ceturtajā gadā. Latvijas vadošajās universitātēs, LU un RTU, doktorantūras 
programmu realizācija notiek līdzīgi kā LLU, lielāku uzmanību pievēršot zinātniskajiem 
pētījumiem. 

 

Būvzinātnes doktorantūras studiju 

programma 
 

Studiju priekšmeti 
 

Kontroles veids Apjoms 

KP 
 

1. Teorētiskās studijas  20 ... 30 

1.1. Obligātie kursi   

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 

Pētījumu metodoloģija IE 4 

Zinātnes nozares speckurss EK 8 

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8 

1.2. Specialitātes izvēles kursi   

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2 

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2 

2. Zinātniskais darbs   

Pētniecība, rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs, promocijas 
darba sagatavošana un noformēšana 

 92...96 

Kopā  120 
 

*  Pētījumu virziena speckursa priekšmeti saskaņā ar izvēlēto novirzienu. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Visu studiju virzienu doktorantiem obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju 
kursi. Teorētiskais kurss sastāda ap 28% no studiju programmas kopapjoma. Pārējo apjomu 
sastāda zinātniskā darba izstrāde, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs un 
zinātnisko darbu publicēšana. Specializēšanās notiek izvēloties speciālā kursa studiju 
priekšmetus. Teorētisko un praktisko nodarbību laikā uzmanība tiek pievērsta doktoranta 
izvēlētās tēmas vispārīgai nostādnei, saistot praktiskos darbus ar izstrādājamā promocijas darba 
tematiku. 

Programmas realizācija notiek balstoties uz bibliotēkās esošo literatūru, laboratoriju 
aprīkojumu un datorklašu nodrošinājumu ar datoriem un programmatūru. Studiju informatīvo 
materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka ar filiāli Lauku inženieru fakultātē, LZA 
Akadēmiskā bibliotēka kā arī iespēja izmantot Internet’u. Datorklasēs tiek nepārtraukti uzlabots 
tehniskais nodrošinājums, katru gadu iegādājoties jaunus mūsdienīgus datorus un programmas. 
Būvniecības specialitātes mācībspēki katru gadu izdod 4–6 jaunus mācību līdzekļus un grāmatas.  

Eksperimentālos darbus doktoranti veic Lauku inženieru fakultātē, izmantojot 
mūsdienīgas iekārtas, kas paredzētas fizikālo, mehānisko un citu lielumu mērīšanai un 
reģistrēšanai datorā. Konstrukciju pārbaudi un materiālu mehānisko īpašību pētījumus doktoranti 
veic ar fakultātes pārbaudes mašīnām.  

  
  

4. Doktorantūras programmā studējošie 

 Būvzinātnes doktorantūras studiju programmā studē 4 doktoranti, t.sk. 3 pilna laika un 1 
nepilna laika programmā. Doktorantūras studentu pētījumu virzieni ir: 

� Konstrukciju higromehāniskā un mehāniskā pastiprināšana; 
� Ēku sienu konstrukcijas un renovācijas problēmas; 
� Ēku enerģētikas optimizācija; 
� Mikroklimata sistēmas un to darbība; 
� Ūdensapgādes attīstības problēmas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas; 
� Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana. 
 
 

5. Doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

 Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes doktorantūras programmas realizācijā piedalās 
akadēmiskais personāls ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Doktorantus vada un studiju 
priekšmetus pasniedz fakultātes vadošie profesori, asociētie profesori un docenti, no tiem 
inženierzinātņu doktori, valsts profesori - 5, inženierzinātņu doktori, asociētie profesori - 4, 
inženierzinātņu doktori, docenti - 6. Doktorantu zinātniskie vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes grantu tēmu izstrādē, kā arī starptautisko projektu izpildē un tirgus pieprasīto pētījumu 
veikšanā. Projekti saistīti ar ēku un būvju drošumu un optimizāciju mehāniskās slodzes un 
apkārtējās vides iedarbībā, kā arī ar vides sakārtošanu. 

 
  

6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 Sekmīgie Valsts budžeta finansētie klātienes doktoranti saņem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Bez tam doktorantiem ir tiesības izmantot ikgadējo 
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atvaļinājumu 28 kalendāro dienu apjomā. Neklātienes doktorantiem ir tiesības saņemt LLU 
ieteikumu par papildus apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā.  
 Lauku inženieru fakultātē doktorantūras darbu traucē ierobežotais finansējums. Nākotnē 
nepieciešams rast iespējas darba eksperimentālās daļas veikšanai finansējumu piesaistīt no 
firmām un uzņēmumiem. To iespējams veikt, slēdzot līgumus par konkrētu darbu izpildi. 
 Doktorantūras studentu materiālā stāvokļa uzlabošanai tuvākā laikā nepieciešams: 

� doktorantu stipendiju paaugstināšana; 
� Izglītības un zinātnes ministrijas papildfinansējums, ko piešķir uz līguma pamata; 
� LZP doktorantu grantu plašāka izmantošana; 
� Doktorantūras studiju laika pagarināšana līdz 4 gadiem. 
Būvzinātnes doktorantūras studentu pētnieciskā darba nodrošināšanai ir iegādātas 

iekārtas deformāciju, temperatūras, mitruma un citu fizikālu lielumu mērīšanai un automātiskai 
reģistrēšanai ar datora palīdzību, kā arī moderna ģeodēziska aparatūra. Rekonstrukcijas 
specializācijas doktorantu rīcībā ir tērauda stiegru meklēšanas ierīce, betona stiprības 
nesagraujošās pārbaudes ierīces un materiālu mitruma satura mērītāji, kā arī siltuma plūsmas 
mērītājs daudzslāņu konstrukcijās. Materiālu mehānisko īpašību noteikšanai un konstrukciju 
pārbaudei doktoranti izmanto Lauku inženieru fakultātes pārbaudes mašīnas. Studenti piedalās 
sadarbības līgumos ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām: AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co, u.c. 

Eksperimentu veikšanai iegādāti hidrauliskie domkrati komplektā ar sūkņu staciju, eļļas 
spiediena manometriem, slēgvārstiem un spiediena cauruļvadiem. 2006./07. studiju gadā 
izbūvēta spēka grīda un izgatavoti tērauda rāmji, kas dod iespēju pārbaudīt reālas lielizmēra 
konstrukcijas, kā arī iegādāti jauni portatīvie datori eksperimentu automatizēšani. 

2006./07. studiju gadā par finansējumu no Eiropas sociālā un reģionālās attīstības fonda 
iegādāta un apgūta automatizēta Zwick firmas būvmateriālu un konstrukciju pārbaudes un 
modelēšanas iekārta. 

 
Risināmās problēmas: 

� pastāvīgi darbojošos Interneta pieslēgumu skaita palielināšana; 
� datortehnikas tehnisko iespēju palielināšana un mūsdienīgu inženierprogrammu 

iegādāšana (ANSIS, NISA, COSMOS, u.c.); 
� konstrukciju pārbaudes iekārtas un spēka grīdas plaša izmantošana reālu konstrukciju 

pārbaudei; 
� apgūt un zinātniski izpētīt konstrukciju renovācijas iespējas, ko nodrošina noslēgtie 

sadarbības līgumi ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām. 

 

7. Sadarbība doktorantūras studiju programmu ietvaros Latvijā un 

ārzemēs 

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā notiek līgumu ietvaros, kuri noslēgti starp LLU Lauku 
inženieru fakultāti, LU Polimēru mehānikas institūtu un RTU Būvniecības un rekonstrukcijas 
institūtu. Starptautiskā sadarbība notiek ar Viļņas Tehnisko universitāti, Tartu universitāti, 
Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības universitātēm, kur Lauku inženieru fakultātes profesori 
piedalās kā eksperti Baltijas valstu universitāšu promociju padomēs un zinātnisko darbu 
recenzēšanā. Aktīva zinātniska sadarbība notiek ar Helsinki Tehnisko universitāti, Oslo 
universitāti, Chalmers Tehnisko universitāti Gēteborgā, Varšavas Tehnisko universitāti. 

Sadarbība starp universitātēm notiek konkrētos virzienos: 
� doktora studiju programmu saskaņošana un pakāpeniska strukturāla un saturiska 

tuvināšana; 
� doktorantūras teorētisko studiju kursu bezmaksas noklausīšanās; 
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� sadarbība publikāciju un promocijas darbu recenzēšanā un novērtēšanā; 
� doktorantu piedalīšanās universitāšu zinātniskajās konferencēs ar atbilstoši sagatavotu 

tekstu publicēšanu; 
� sadarbība zinātnisku projektu organizēšanā. 

Baltijas valstu doktora studiju programmu vadītāju seminārā izstrādāto sadarbības 
virzienu ietvaros paredzēts attīstīt sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas universitāšu mācībspēkiem: 

� ikgadēju Baltijas valstu doktorantu starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana; 
� kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu pilnu tekstu publicēšana konferenču materiālos, ko 

kontrolē starptautiska redkolēģija; 
� doktorantu īslaicīga operatīva stažēšanās un konsultēšanās kaimiņvalstu universitātēs. 

 
Starptautiskā sadarbība zinātnes jomā: 

� piedalīšanās zinātnisko konferenču darbā un organizēšanā (Viļņas Tehniskā 
universitāte, Kauņas Tehniskā universitāte) 

� doktora disertāciju recenzēšana un oponēšana (Viļņas Tehniskā universitāte, Tartu 
universitāte); 

� zinātnisko darbu recenzēšana (žurnāls: “Civil Engineering and Management”); 
� piedalīšanās ar darbiem žurnāla “J. Constructional Steel Research” specizdevumos; 
� 4 zinātnisko rakstu sagatavošana enciklopēdijai – “Ecyclopedia of Materials: Science 

and Technology”, Elsevier 
 

Starptautiskā sadarbība mācību jomā: 
� pieredzes un metodisko materiālu apmaiņa maģistrantūras un doktorantūras studiju 

programmās Būvzinātnē (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte, Viļņas Tehniskā 
universitāte, Helsinku Tehniskā universitāte, Stokholmas Tehniskā universitāte, 
Chalmers Tehniskā universitāte); 

� piedalīšanās Vācijas-Latvijas kopprojektā “Eirokodeksu ieviešana konstrukciju 
projektēšanas praksē Latvijā”: darbs semināros būvkonstrukciju priekšmetos, lekciju 
lasīšana Latvijas būvinženieriem; 

� ERASMUS projekta ietvaros sadarbība ar Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch, 
Nīderlande.  

 
Sadarbība ar Latvijas augstskolām, firmām un profesionālām organizācijām: 

� zinātnisko konferenču organizācijā, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
programmu ietvaros (RTU, LU Polimēru mehānikas institūts); 

� ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām (AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co u.c.); 

� projektēšanas organizācijām; 
� akadēmiskām organizācijām (Materiālu pētīšanas biedrība, Latvijas betona savienība, 

Nacionālā mehānikas asociācija u.c.) 
 
 

8. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas attīstība 

Uzdevumi doktorantūras studiju organizācijā: 
� uzsākt doktora studiju programmas apguvi un izstrādāt iespējamos variantus 

eksternatūras studijām akadēmiskajam personālam, kas saistīts ar būvniecības 
speciālistu sagatavošanu un kam vēl nav inženierzinātņu doktora grāds; 

� piesaistīt doktorantūras studijām erudītos maģistrantus, kuru intelektuālais potenciāls 
ir pietiekams doktora studiju programmas apgūšanai; 
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� būvniecības speciālistu līmeņa paaugstināšanai valstī, doktora studijas ieteikt 
fakultātes sadarbības mācību iestāžu (koledžu) mācībspēkiem; 

� popularizēt doktora studijas ministrijās, aģentūrās un firmās, kur strādā fakultātes 
absolventi; 

� sagatavot priekšlikumus Vides ministrijai un Ekonomikas ministrijai: 

1) par to, lai ministrijas pārraudzībā un pakļautībā esošajās institūcijās personāla 
komplektēšanas nolikumos kā viens no svarīgākajiem stimulējošiem faktoriem un 
karjeras attīstības priekšnoteikumiem būtu pretendenta zinātniskais grāds, 

2) par to, lai personāla alga tiktu diferencēta, ievērojot akadēmisko un zinātnisko 
kvalifikāciju; 

� fakultātes pētniekiem savos projektos iesaistīt attiecīgās specialitātes doktorantus. 

Uzdevumi doktorantiem programmas mērķa sasniegšanai: 
� pilnībā apgūt inženierpētījumu klasisko un jaunāko metožu izmantošanas prasmi, 

saistot to ar darbu fakultātes Inženierekspertīžu centrā un ražošanu uzņēmumos; 
� padziļināt teorētisko sagatavotību materiālzinību un konstrukciju mehānikā, kā arī 

skaitlisko metožu izmantošanā zinātnisko problēmu risināšanai; 
� sasniegt augsta līmeņa prasmi svešvalodu lietošanā pētniecības un izglītības darbā; 
� veikt pētījumus par aktuālām tēmām zinātnes un valsts tautsaimniecības interesēs; 
� pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos un prezentēt starptautiskās 

konferencēs; 
� izstrādāt un iesniegt promocijas darbu, kas sagatavots augstā zinātniskā un tehniskā 

līmenī. 

 

9. Pašnovērtējums 
 
 Doktorantūras programmas realizācija notiek atbilstoši Starptautiskās akreditācijas 
komisijas ekspertu ieteikumiem un atbilst tai izvirzītajām prasībām, mērķiem un uzdevumiem. 
Studijas Būvzinātnes doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 
LLU doktora programmu standartam. Doktorantu veiktie pētījumi vairumā gadījumu atbilst 
Eiropas Savienības valstīs veicamo pētījumu līmenim.  

LIF vadošie zinātnieki spēj sekmīgi nodrošināt kvalificētu doktorantu darbu vadību, kā 
rezultātā veidojas augstas kvalifikācijas speciālisti darbam universitātē, LLU Lauku inženieru 
fakultātē, Latvijas valsts institūcijās, ārvalstu uzņēmumos, Eiropas Komisijas institūcijās un 
organizācijās. 
 Latvijā ir nepieciešams valsts pasūtījums būvniecības tematikai, lai līdzsvarotu pētījumu 
skaitu starp zinātnes nozarēm un risinātu valstī izvirzītās prioritārās problēmas un līdz ar to 
saņemtu Latvijas Zinātnes Padomes finansējumu. Pārejot uz viena zinātniskā grāda sistēmu, būtu 
lietderīgi ieviest licenzētā doktora grādu, kā tas ir Zviedrijā un Somijā. Tas dotu iespēju lētāk un 
ātrāk sagatavot augstākas kvalifikācijas speciālistus. 
 Citu Eiropas valstu augstskolās nav nepilnā laika doktorantūra. Doktoranti strādā 
katedrās kopā ar savu darba vadītāju, veicot asistenta pienākumus. LLU nepilnā laika doktorantu 
darba vietas parasti ir ārpus universitātes, kas traucē regulāru doktoranta un zinātniskā darba 
vadītāja sadarbību. 
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Stiprās puses 

 
Novērtējamā laika periodā uzlabojies Būvzinātnes studiju programmas materiāli 

tehniskais nodrošinājums: ir iegādāti atsevišķi mūsdienīgi instrumenti eksperimentu veikšanai, 
nokomplektētas un paplašinātas datorklases ar atbilstošu mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu un 
programmatūru. Ir uzlabojusies sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām (dalība zinātniskās 
konferencēs, publikācijas). 

Jāatzīmē, ka būtiski uzlabojusies bibliotēku apgāde ar speciālo literatūru. Katedras ik 
gadus atvēl līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Nozīmīga ir iespēja studentiem izmantot Internetā 
pieejamos materiālus, ko nodrošina Interneta pieslēgums datorklasēs. 

Universitātē nepārtraukti notiek studentu uzņemšana doktorantūrā. Tas ļauj secināt, ka 
interese pakāpeniski palielinās, aug motivācija celt zināšanu līmeni un kvalifikāciju mūsdienu 
darba tirgus apstākļos. Bez tam, pozitīva loma ir ari algu līmeņa paaugstināšanai LLU 
akadēmiskajam personālam. 

Pēdējā gada laikā kā prioritārs virziens pieņemts būvfizikas laboratorijas un 
būvkonstrukciju pārbaudes un modelēšanas laboratorijas izbūve un aprīkojuma iegāde par 
strukturālo fondu līdzekļiem. 
 
Vājās puses 

 
Būvzinātnē eksperiments ir viens no svarīgākajiem pētījumu elementiem. Patreiz studiju 

programmas resursu struktūrā vājākais posms ir laboratoriju iekārtu un aprīkojuma pilnīga 
apguve nopietnu eksperimentu veikšanai. Lai to sekmīgi veiktu nepieciešams speciāli apmācīts 
tehniskais personāls. 

Materiālo apstākļu dēļ studenti strādā ražošanā, tāpēc nereti ir gadi jumi, kad studenti uz 
zināmu laiku pārtrauc studijas, tiek novilcināta programmas apguve, doktora darba sakārtošana 
un aizstāvēšana. 

Salīdzinoši maza ir studentu interese par stažēšanos ārzemēs, jo pietiekami nav apgūtas 
svešvalodas. Daudzi LIF mācībspēki strādā ar nepilnu slodzi, tāpēc dažreiz cieš doktorantu un 
zinātnisko vadītāju kopdarbība. 

Doktorantu skaits Būvzinātnes studiju programmā ir mazs un mainīgs. Rezultātā no 
kopējā skaita izdalās tikai mērķtiecīgākie un spējīgākie. Salīdzinoši nelielais doktorantūras 
studentu skaits Būvzinātnes specialitātē saistīts arī ar akadēmiskās izglītības zemo prestižu valstī 
un nelielo atalgojumu akadēmisko darbinieku karjeras sākumposmā. Šo iemeslu dēļ studentiem 
bieži nav motivācijas turpināt studijas doktorantūrā . 
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PIELIKUMI 
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1. pielikums 

 
BŪVZINĀTNES 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 
 

 

Programmas mērķis 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiskā personāla sastāvā, kā arī sagatavot starptautiskām prasībām 
atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi. Doktorantūras studiju un zinātniski pētnieciskā darba 
mērķis ir nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

• spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

• būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 

• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 
tās attīstībā; 

• ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 
kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 

• būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 
izstrādē; 

• iegūtu pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava zinātniskā darba 
rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 

• izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

 
 

Programmas uzdevumi 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

• kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

• pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
• iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
• kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
 
 

Studiju virzieni un piešķiramais grāds 

Doktorantūras studiju virzieni Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes specialitātē ir 
atbilstoši Latvijas Būvzinātnes apakšnozarēm: 

• būvmateriāli un tehnoloģija; 
• būvmehānika; 
• būvkonstrukcijas; 
• ģeodēzija; 
• siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas. 
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Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 

 
 

Programmas realizācija 

1. Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar 
doktorantu, akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU 
atbilstošās zinātnes nozares (apakšnozares) promocijas padome vai Lauku inženieru 
fakultātes dome divu mēnešu laikā pēc studiju uzsākšanas. 

2. Doktora studiju specializācijas kursu saturu nosaka individuāli katram doktorantam 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu. 

3. Programmas apguve notiek saskaņā ar doktorantūras studiju plānu. 
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2. pielikums 
 

BŪVZINĀTNES SPECIALITĀTES PILNA LAIKA DOKTORANTŪRAS STUDIJU PLĀNS 
 

 
Studiju apjoms semestros KP 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles 

veids 

 
Priekšmeta 

apjoms 
KP 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 

1. Teorētiskās studijas         

1.1. Obligātie kursi         

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 2 2     

Pētījumu metodoloģija IE 4 2 2     

Zinātnes nozares speckurss EK 8   4 4   

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8    4 4  

1.2. Specialitātes izvēles kursi         

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2   2    

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2  2     

2. Zinātniskais darbs         

Pētniecība, rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs, promocijas 
darba sagatavošana un noformēšana 

 92...96 2...4 2...4 12 ... 16 20...24 24...28 32...36 

Kopā  120 ≥6 ≥8 ≥18 ≥28 ≥28 ≥32 

* Skat. 3. pielikumu  
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 3. pielikums 

 
 

PĒTĪJUMU VIRZIENA SPECKURSA PRIEKŠMETI 
 

 1. Būvmateriāli un to tehnoloģija  4 KP 

 2. Materiālzinātne, materiālu un elementu reoloģija 4 KP 

 3. Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 4 KP 

 4. Koksnes materiāli un to konstrukcijas 4 KP 

 5. Grunts mehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 4 KP 

 6. Darinājumu drošums un optimizācija 4 KP 

 7. Ēku enerģētikas optimizācija 4 KP 

 8. Mikroklimata sistēmas un to darbība 4 KP 

 9. Ūdensapgādes sistēmas 4 KP 

 10. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 4 KP 

 11. Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija 4 KP 

 12. Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana 4 KP 

 13. Valsts augstuma atskaites sistēmas, precīzā nivelēšana 4 KP 
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4. pielikums 

BŪVZINĀTNES DOKTORANTŪRAS PROGRAMMĀ STUDĒJOŠO ZINĀTNISKĀS AKTIVITĀTES 

 

Doktoranti 

Iestāšanās 

gads, 

apmācību 

veids 

 

Tēmas nosaukums 

 

Publikācijas 

 

Eksperimentālie 

pētījumi 

 
Auseklis 
Gailums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andris Vulāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2005. g.,  
nepilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Higromehānisko un stiprības 
īpašību paaugstināšana 
konstrukciju renovācijā 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mazstāvu ēku būvniecības 
tehnoloģijas pilnveidošana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Brauns J.,  Gailums A., Dependence of Composite Column 
Strength upon Dispersion of Components’ Properties, Proc. of 7th 
Intern. Scient. Conf., 2001 (CD), Vilnius, Lithuania, 5 p. 
2) Brauns J., Gailums A., Abstract of 7th Intern. Scient. Conf. 
“Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Dependence 
of Composite Column Strength upon Dispersion of Components’ 
Properties, 2001, Vilnius, Lithuania, 230-231. 
3) Mitruma procesi un būvkonstrukciju renovācija, Brauns J., 
Andersons G., Gailums A., Proc. of Intern. Scient. Conf. “Civil 
Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia. 
 
1) Skujāns J. Vulāns A., Iļjins U., Measurements of heat transfer of 
multi-layered wall construction. In: Proceedings of Intern. Scient. 
Conf. “Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia, 40-44. 
2) Patents LV 12740, 2002.g. 20. 05. Sienas konstrukcija un tās 
izgatavošanas paņēmiens, Skujāns J., Vulāns A. 
3) Tēma L 71: TENAX putupolistirola siltumizolācijas materiālu 
izmantošanas iespēju izpēte un rekomendāciju izstrādāšana to 
pielietošanai, Skujāns J., Iļjins U., Štrausa S., Žodziņa M., Vulāns A. 

4) Iljins U., Strods J., Vulāns A. Tenapora pielietošana ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā, Zinātniski praktiskais 
seminārs “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II” Rīga, 
2003, 29-1 – 29-6. 
5) Iljins U., Skujāns J., Štrausa S., Vulāns A. Tenapors. Metodiskie 
norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Jelgava, 2002., 99 lpp. 
6) Vulāns A., Vikse I. Engineering and Economical Analysis of 
Enclosure Systems for the Dwelling House, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia 
7) Skujāns J., Vulāns A., Bīriņš M., Iljins U. Putuģipša žūšanas 
teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, Proc. Intern. Scient. Conf. 

 
Mūri ar injekcijas 
hidroizolāciju; 
 
Stiegrota betona sijas ar 
Sika CarboDur 
pastiprinājumu 
 
 
 
 
 
 
 
Putiģipša sienu fizikālās 
un mehāniskās īpašības 
 
Siltumplūsmas mērījumi 
daudzslāņu konstrukcijās 
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Atis Vallis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrīda Eklone 

 
 
 
 
 
 
2004., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005., 
pilna laika 

 
 
 
 
 
 
Valsts 0. un 1. klases 
ģeodēzisko tīklu stabilitātes 
kontrole un prognozes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Būvnormatīvu tiesiskā 
regulācija un ietekme uz 
būvniecības attīstību valstī 
 

teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’05”, 2005, Jelgava, Latvia 
8) Skujans J., Vulāns A., Iljins U., Aboltins A. Measurements of heat 
transfer of multi-layered wall construction with foam gypsum, Applied 
Thermal Engineering (iesniegts publicēšanai). 

 
1) Zuments R. U., Vallis A., Fundamental reference frame of republic 
of Latvia, Baltic Surveying 05 International Scientific – Methodical 
conference, Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 
2005. 144 – 148 lpp. 
2) Vallis A., Analysis of errors affecting global positioning, Baltic 
Surveying 05 International Scientific – Methodical conference, 
Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 2005. 149 – 
156 lpp. 
3) Zuments R. U., Vallis A., Analysis of gps signals of 0 class points 
of state geodetical horizontal network, Cyчacнi дocягнeння 
гeoдeзичної науки та виробництва, Геодезія і геодинаміка, 
Національний університет Лъвівcка політехніка, 2005. 76 – 79 lpp. 
4) Vallis A., Analysis of  0 order point measurements in 1992 and 
2003 of republic of Latvia, Гeoдeзїя, картографія і 
аерофотознімання, Украінський міжвідомчий науково-технічний 
збірник, Національний університет Лъвівcка політехніка, 66’ 
2005. 129 – 133 lpp. 
5) Vallis A., Zuments R. U., Control and prognosis of 0 and 1 order 
geodetic reference frame of the state, Proceedings of the International 
Scientific-Methodical Conference “Baltic Surveying’ 06”, Estonian 
University of Life Sciences, 2006, Tartu. 85 – 90. 
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5. pielikums 

BŪVZINĀTNES DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS UN 

PASNIEDZAMIE PRIEKŠMETI 

Mācībspēks Zinātniskais grāds, amats Pasniedzamie priekšmeti 

Daina Grasmane 
Sarmīte Bremze 
Ilze Blusanoviča 

Imants Liepa 
Irina Arhipova 

Līga Paura 

Jānis Brauns 
 
 
 
 

Juris Skujāns 

Jānis Valters 

Guntis Andersons 

Jānis Kreilis 

 
Lilita Ozola 

Bruno Ķirulis 

Uldis Iļjins 

Arturs Lešinskis 
 
 

Ēriks Tīlgalis 

 

Dr. paed., docente 
Dr. paed., docente 
Mag. Phil., lektore 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
Dr. sc. ing., asoc. profesore 

Dr. sc. ing., docente 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
 
 
 
 

Dr. sc. ing., profesors 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

 
Dr. sc. ing., docente 

Dr. sc. ing., docents 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., docents 
 
 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 
 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (vācu val.) 

Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 

Būvmateriāli un konstrukcijas 
Pētījumu plānošana un datu analīze 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvmateriāli un to tehnoloģija 

Pētījumu plānošana un datu analīze 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

 
Koka un plastmasu konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Mikroklimata sistēmas un to darbība 
Ēku enerģētikas optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
Ūdensapgādes sistēma 
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6. pielikums 

 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

 

1. Vācu-latviešu būvniecības terminu vārdnīca. Apmēram 18 000 terminu/ Sastādītāji: 
L.Ozola, R.Sipoviča. DEUTSCH – LETTISCH WÖRTERBUCH FÜR BAUWESEN. 
Etwa 18 000 Fachbegriffe. Herausgegeben L.OZOLA und R.SIPOVIČA.- Jelgava, 
LLU, 2004. 

2. Ozola L., Keskküla T. Reliability based classification of timber structures/ 
Proceedings of the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, 
Finland, June 14-17, 2004: Volume I: Presentations held on Monday.- pp 229-232. 
Joint author T.Keskküla 

3. Ozola L.. Sample Size Effects in Engineering Predictions of Wood Strength/ 
Proceedings of the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, 
Finland, June 14-17, 2004: Volume III: Presentations held on Wednesday and all 
posters.- pp 587-590 

4. Factor’s variability effects and uncertainty in structural timber engineering. Thesis for 
Degree of Doctor of Philosophy in Engineering (Civil Engineering. By Lilita Ozola. 
Tartu, 2005.- 164 p. 

5. L. Ozola. Statistical estimates of strength and stiffness properties of timber/ 
Proceedings of the conference on PRObabilistic Models in Timber Engineering. 
Tests, Models, Applications. Association ARBORA, 2005.- pp 159-167 

6. Brauns J., Rocēns K. Estimation of technological stresses in wood composites. In: 
Procedings of 3rd International Conference “Strength, Durability and Stability of 

Materials and Structures – SDSMS`03”, Kaunas, “Technologija”, 2003, 11-23. 
(izdevums saņemts 2004.g.) 

7. Brauns J., Rocēns K. The effect of material strength on the behaviour of concrete-
filled steel elements.Journal of Civil Engineering and Management (Vilnius, 
Technika), 2004, Vol.X, No 3, 177-182. 

8. Brauns J., Rocēns K., Gailums A. Nonlinear analysis of concrete-filled steel elements. 
In Proceedings of 8-th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and 

Techniques, Vilnius:Technica, 2004, 6p.(CD). 
9. Brauns J., Rocēns K. Design of humidity sensitive wooden materials for multi-

objective application.Wood Science and Technology, 2004, Vol.38, 311-321 
10. Brauns J., Rocēns K. Stress state optimization in steel-concrete composite elements. 

In: Proceedings of International Symposium on Ultra High Performance Concrete, 

Kassel: Kassel University Press, 2004, 413-423. 
11. Brauns J., Andersons G.. Modeling of reinforced soil mechanical behaviour. In 

Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – 

Jelgava, 2005. – pp. 59-61. 
12. Brauns J., Rocēns K. Deformability and strength of layered composite structure under 

mechanical and thermal loading. In Proceedings of International Scientific 

Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 117-126. 
13. Ozola L., Keskküla T. Reliability assessment of structural timber elements. In 

Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – 

Jelgava, 2005. – pp. 136—143. 
14. Iljins U, Skujāns J., Andersons G, Grīnvalds J.. Examination of humidity sources in 

ventilation model of the roof. In Proceedings of International Scientific Conference 

“Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp.196-200. 
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15. Brauns J., Rocens K., Kreilis J.. Stability of steel-face sandwich panels under axial 
loading. In Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 

05”. – Jelgava, 2005. – pp.150 –154. 
16. Brauns J. Rocens K. Elasticity in Wood and Concrete: Hygromechanical Effects. In: 

Encyclopedia of Materials: Science and Technology Updates, Elsevier, Oxford, 2005, 
Internet (6 lpp.). 

17. Brauns J. Rocens K. Reinforced Materials: Elastic Properties and Strength Prediction. 
In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology Updates, Elsevier, Oxford, 
2006, Internet (9 lpp.). 

18 Brauns J. Rocens K. Reinforced Materials: Modification of Wood: Mechanical 
Properties and Application. In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology 

Updates, Elsevier, Oxford, 2007, Internet (10 lpp.). 
19. Ozola L., Keskküla T. Uncertainties involved in structural timber design by different 

code formats/ Proceedings of CIB W18 Meeting Thirty-Eight, Karlsruhe, Germany, 
August 2005, CIB-W18 (International Council for Research and Innovation in 
Building and Construction: Working Commission W18 – Timber Structures). Paper 
38-102-2, pp 1-8. 

20. Ozola L.. Statistical Estimates of Strength and Stiffness Properties of Timber/ 
Proceedings of the International Conference: PRobabilistic Models In Timber 

Engineering. Tests, Models, Applications. COST Action E24. Final Conference. 
Arcachon, France, 2005.- pp 159-167. 

21. Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. Assessment of timber structures. Program and 

Abstracts. 9th World Conference on Timber Engineering. Portland. August 6-10, 
2006, Portland, OR, USA, p. 229. 

22. Ozola, L. Design models and rational solutions of timber trusses (full paper). CD: 
WCTE 2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. 
Portland, OR, USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, 
D.V.Rosowsky. 

23. Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. Assessment of timber structures (full paper). CD: 
WCTE 2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. 
Portland, OR, USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, 
D.V.Rosowsky. 

24. L. Ozola. Koka būvkonstrukciju elementi. Aprēķins un konstruēšana saskaņā ar 
Eirokodeksiem (Eurocode 1, Eurocode 5).- Jelgava, LLU, 2006.- 184 lpp. 

 

 

 
7. pielikums 

 
REFERĀTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS 

 

1. Referāts starptautiskā konferencē: L. Ozola, T. Keskküla. Koka būvelementu drošuma 
novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 
26-27, 2005 

2. Referāts Starptautiskās Būvniecības un Būvkonstrukciju Pētījumu biedrības Koka 
konstrukciju Darba Komisijas (CIB-W18) 38.apspriedē Vācijā, Karlsrūē 31.08.05: L. 
Ozola, T. Keskküla. Nenoteiktības iezīmes koka konstrukciju projektēšanas rezultātos 
atbilstoši dažādām būvnormām (Uncertainties involved in structural timber design by 

different code formats). 
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3. Referāts Eiropas saskaņoto pētījumu aktivitātes (COST E24) “Koka konstrukciju 
drošuma analīze” noslēguma konferencē Varbūtību modeļi koka inženierzinātnē 
(Probabilistic Models in Timber Engineering) Arkašonā, Francijā laikā no 2005.gada 
8. septembrī: L.Ozola. Koksnes stiprības un stinguma īpašību statistiskie raksturotāji 
(Statistical Estimates of Strength and Stiffness Properties of Timber).  

4. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocēns. Slāņainu kompozītu struktūru 
deformēšanās un stiprība mehāniskās slodzes un temperatūras iedarbībā/ International 

Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
5. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, J.Kreilis. Sendvičpaneļu noturība aksiālās 

spiedes iedarbībā/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava,  
May 26-27, 2005. 

6. Referāts starptautiskā konferencē:  L.Ozola, T.Keskküla. Koka būvelementu drošuma 
novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 
26-27, 2005. 

7. Referāts starptautiskā konferencē: J.Kreilis, G.Andersons. Sendvičpaneļu mehānisko 
īpašību eksperimentāli teorētiskā izpēte/ International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
8. Referāts starptautiskā konferencē:U.Iljins, J.Skujāns, G.Andersons, J.Grīnvalds. 

Mitruma avotu ievērtēšana jumta vēdināšanas modelī. / International Scientific 

Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
9. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L., Keskkula, T. & 

Miljan, J. Assessment of timber structures. 9th World Conference on Timber 

Engineering, Section Reliability. Portlendā, ASV, 2006.  
10. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L. Design models and 

rational solutions of timber trusses. 9th World Conference on Timber Engineering, Section: 

Truss Systems: Portlendā, ASV, 2006.  
11. Referāts starptautiskā konferencē: Ozola L.. Statistical Estimates of Strength and 

Stiffness Properties of Timber/ International Conference: Probabilistic Models In 
Timber Engineering. Tests, Models, Applications. COST Action E24. Final 
Conference. Arcachon, France, September 8-9, 2005. 

12. Referāts starptautiskā seminārā; Ozola L. Problems dealt with Design and Construction of 
Timber Structures in Latvia. TIMBER SEMINAR, Apr. 12 2006 in Tartu, Ehitaja 
puidukoolitus, 12.Aprill EMÜ. 
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Ievads 

 Lauku inženieru fakultāte ir LLU struktūrvienība, kas nodrošina valstī pieprasītu 
akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veic atbilstošu zinātniski pētniecisko darbu. 
Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgspējīgas vides veidošanu atbilstoši sabiedrības 
pieaugošām prasībām. Mācību un pētnieciskajā darbā tiek izmantotas pietiekami augsta līmeņa 
(ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi) tehnoloģijas un metodes, kas nepārtraukti tiek pilnveidotas.  

Būvniecības nozarē ir šādas studiju programmas: 
� Akadēmiskā (bakalaura) studiju programma; 
� Augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
� Augstākā profesionālā studiju programma; 
� Maģistrantūras studiju programma; 
� Doktorantūras studiju programma. 

Doktorantūrā Būvzinātnes nozarē var studēt personas, kas ir ieguvušas inženierzinātņu 
maģistra grādu būvniecībā vai tam pielīdzināmu akadēmisko grādu. 

 
1. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas perspektīvais 

vērtējums 

Promocijas darbu izstrāde Būvzinātnes nozarē pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām 
studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Veicot analīzi par kadru pēctecību Būvzinātnē un 
mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību Latvijas būvniecības un lauku vides attīstībai, 
doktorantūras programma ir vērtējama kā ļoti nepieciešama. Turpmāk lielāka uzmanība jāvelta 
doktorantu individuālo plānu saskaņošanai ar attīstības tendencēm Būvzinātnes nozarē un 
Latvijas valsts interesēm. Nepieciešamie virzieni zinātniskai pētniecībai ir sekojoši: 

� kvalitatīvu un konkurētspējīgu būvmateriālu radīšana un izpēte, izmantojot vietējās 
un otrreizējās izejvielas; 

� enerģijas un vides resursu taupīšana; 
� būvražošanas stratēģijas un tehnoloģiju attīstība saistībā ar ES attīstības 

perspektīvām. 
Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas galvenais uzdevums ir paplašināt 

sadarbību starptautiskā līmenī. Nepieciešams turpināt jauktu doktorantūras programmu 
ieviešanu, kur eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta ārzemju 
augstskolās ar starptautiski atzītu zinātnisko pētījumu līmeni dotajā apakšnozarē. Šajā sakarībā 
nepieciešams būtiski pilnveidot eksperimentālās laboratorijas, par ko tiek norādīts starptautiskās 
akreditācijas komisijas ziņojumā. Pēdējos gados šim uzdevumam daudz uzmanības pievērš 
fakultātes vadība un mācību spēki. 

Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 
Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu. Tā veidota, ievērojot LR MK 2005. gada 27. 
decembra noteikumus Nr. 1001 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, kā arī 
balstoties uz starptautiskiem zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma izstrādāta 
saskaņā ar LLU doktora studiju programmas standartu, kas apstiprināts 2006. g. 11. oktobrī, 
LLU doktora studiju 2002. g. 13. marta Nolikumu un doktora studiju mērķprogrammu 
Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. Tās izstrādē ievēroti LLU doktora studiju programmu 
akreditācijas ekspertu norādījumi 2003. gadā. Būvzinātnes Doktora studiju programma 
starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31 decembrim. 
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2. Programmas novērtējums un organizācija 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku 
inženieru fakultātes akadēmiska personāla sastāvā. Studiju un zinātniskā darba mērķis ir 
nodrošināt, lai jaunie zinātnieki: 

� spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

� būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 
� iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 

tās attīstībā; 
� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 

kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
� būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 

izstrādē; 
� iegūtu zināmu mācību pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava 

zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 
� izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

� kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs, ģeodēzijā un būvražošanā; 

� pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
� iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
� kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 
 

2.2. Studiju programmas organizācija 

Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un LLU 
doktora studiju programmas standartam. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU Zinātņu 
prorektors, organizē universitātes doktorantūras daļa, Lauku inženieru fakultātes Dome un 
katedras.  

Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijās, fizisku un juridisku personu 
finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav ierobežots. Uzņemšanas 
kārtību nosaka Doktorantūras nolikums. 

Promocijas eksāmeni svešvalodā, zinātnes nozarē un apakšnozarē ir atklāti un tos pieņem 
LLU rektora apstiprināta eksaminācijas komisija, ko veido 3 zinātņu doktori.  

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daļa ir zinātniskā pētniecība. Tā veikšanai ir 
iespēja izmantot LLU mācību un pētījumu bāzi, Fundamentālo bibliotēku, laboratorijas, kā arī 
citu Latvijas zinātnisko iestāžu pētniecības bāzes, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto 
uzņēmumu līdzekļus. 

Studiju programmās paredzētas teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstīšana (laboratorijas darbi, semināri un prakses), pedagoģiskā darbība 
(nodarbību vadīšana) un, galvenokārt, patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšana. Lai būtiski 
palielinātu personīgo zinātnisko pētījumu kopapjomu, apmācību procesā zinātniskā darba apjoms 
palielināts līdz 90...100 KP, bet teorētiskās studijas sastāda 20...30 KP. 
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Promocijas darbus aizstāvēšanai pieņem un izskata Latvijas Zinātņu Padomes 
apstiprināta attiecīgo zinātņu apakšnozaru promocijas padomes. LLU Lauku inženieru fakultātē 
darbojas promocijas padome Hidroinženierzinātnes nozares Hidroloģijas, hidrotehnikas un 
ūdenssaimniecības apakšnozarē, kuru iespējams paplašināt, pieaicinot ekspertus no citām 
inženierzinātņu nozarēm. Sadarbības līgumu, kuri noslēgti starp LLU Lauku inženieru fakultāti, 
Latvijas universitātes (LU) Polimēru mehānikas institūtu un Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu, ietvaros promocijas darbu aizstāvēšana 
iespējama arī LU un RTU attiecīgās promociju padomēs. Pēc promocijas darba izstrādes un 
sekmīgas aizstāvēšanas doktorants saņem Inženierzinātņu doktora diplomu. 

Būvzinātnes doktora studiju programmas realizācija notiek, izmantojot Latvijas 
būvzinātnes līdzšinējo pieredzi un radniecīgu ārvalstu universitāšu doktorantūras studiju 
pieredzi. Programmas praktiskajā realizācijā galvenā uzmanība tiek veltīta, lai Inženierzinātņu 
doktora grāda pretendenti savus zinātniskos pētījumus veiktu atbilstoši mūsdienu zinātnes 
prasībām atbilstošā līmenī. Doktorantūras studijas tiek specializētas, piedāvājot lielāku izvēles 
priekšmetu skaitu un palielinot patstāvīgā darba īpatsvaru. 

Salīdzinot LLU Būvzinātnes doktorantūras programmu un Ziemeļvalstu (Dānijas, 
Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas) universitāšu doktorantūras programmas, viena no atšķirībām ir 
tā, ka tajās augstskolās doktorantūras ilgums ir 4 gadi. Tas ļauj veikt trīsgadīgu pētījumu 
programmu, rezultātu apkopošanu un promocijas darbu noformēšanu ceturtajā gadā. Latvijas 
vadošajās universitātēs, LU un RTU, doktorantūras programmu realizācija notiek līdzīgi kā 
LLU, lielāku uzmanību pievēršot zinātniskajiem pētījumiem. 

 

Būvzinātnes doktorantūras studiju 

programma 
 

Studiju priekšmeti 
 

Kontroles veids Apjoms 

KP 
 

1. Teorētiskās studijas  20 ... 30 

1.1. Obligātie kursi   

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 

Pētījumu metodoloģija IE 4 

Zinātnes nozares speckurss EK 8 

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8 

1.2. Specialitātes izvēles kursi   

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2 

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2 

2. Zinātniskais darbs   

Pētniecība, rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs, promocijas 
darba sagatavošana un noformēšana 

 92...96 

Kopā  120 
 

*  Pētījumu virziena speckursa priekšmeti saskaņā ar izvēlēto novirzienu. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Visu studiju virzienu doktorantiem obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju 
kursi. Teorētiskais kurss sastāda ap 28% no studiju programmas kopapjoma. Pārējo apjomu 
sastāda zinātniskā darba izstrāde, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs un 
zinātnisko darbu publicēšana. Specializēšanās notiek izvēloties speciālā kursa studiju 
priekšmetus. Teorētisko un praktisko nodarbību laikā uzmanība tiek pievērsta doktoranta 
izvēlētās tēmas vispārīgai nostādnei, saistot praktiskos darbus ar izstrādājamā promocijas darba 
tematiku. 

Programmas realizācija notiek balstoties uz bibliotēkās esošo literatūru, laboratoriju 
aprīkojumu un nodrošinājumu ar datoriem un programmatūru. Studiju informatīvo materiālu 
sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka ar filiāli Lauku inženieru fakultātē, LZA Akadēmiskā 
bibliotēka kā arī iespēja izmantot Internet’u. Datorklasēs tiek nepārtraukti uzlabots tehniskais 
nodrošinājums, katru gadu iegādājoties jaunus mūsdienīgus datorus un programmas. Būvniecības 
specialitātes mācībspēki katru gadu izdod 4–6 jaunus mācību līdzekļus un grāmatas.  

Eksperimentālos darbus doktoranti veic Lauku inženieru fakultātē, izmantojot 
mūsdienīgas iekārtas, kas paredzētas fizikālo, mehānisko un citu lielumu mērīšanai un 
reģistrēšanai datorā. Konstrukciju pārbaudi un materiālu mehānisko īpašību pētījumus doktoranti 
var veikt ar fakultātes pārbaudes mašīnām.  

  

 4. Doktorantūras programmā studējošie 

 Būvzinātnes doktorantūras studiju programmā studēja  4 doktoranti, t.sk. 3 pilna laika un 
1 nepilna laika programmā. Studiju plāna nepildīšanas dēļ patreiz doktorantūras studenti ir 
atskaitīti. 
Doktorantūras studentu pētījumu virzieni ir: 

� Konstrukciju higromehāniskā un mehāniskā pastiprināšana; 
� Ēku sienu konstrukcijas un renovācijas problēmas; 
� Ēku enerģētikas optimizācija; 
� Mikroklimata sistēmas un to darbība; 
� Ūdensapgādes attīstības problēmas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas; 
� Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana. 
 

5. Doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

 Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes doktorantūras programmas realizācijā piedalās 
akadēmiskais personāls ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Doktorantus vada un studiju 
priekšmetus pasniedz fakultātes vadošie profesori, asociētie profesori un docenti, no tiem 
inženierzinātņu doktori, valsts profesori - 4, inženierzinātņu doktori, asociētie profesori - 4, 
inženierzinātņu doktori, docenti - 5. Doktorantu zinātniskie vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes grantu tēmu izstrādē, kā arī starptautisko projektu izpildē un tirgus pieprasīto pētījumu 
veikšanā. Projekti saistīti ar ēku un būvju drošumu un optimizāciju mehāniskās slodzes un 
apkārtējās vides iedarbībā, kā arī ar vides sakārtošanu. 

 

 6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 Sekmīgie Valsts budžeta finansētie klātienes doktoranti saņem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Bez tam doktorantiem ir tiesības izmantot ikgadējo 
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atvaļinājumu 28 kalendāro dienu apjomā. Neklātienes doktorantiem ir tiesības saņemt LLU 
ieteikumu par papildus apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā.  
 Lauku inženieru fakultātē doktorantūras darbu traucē ierobežotais finansējums. Nākotnē 
nepieciešams rast iespējas darba eksperimentālās daļas veikšanai finansējumu piesaistīt no 
firmām un uzņēmumiem. To iespējams veikt, slēdzot līgumus par konkrētu darbu izpildi. 
 Doktorantūras studentu materiālā stāvokļa uzlabošanai tuvākā laikā nepieciešams: 

� doktorantu stipendiju paaugstināšana; 
� Izglītības un zinātnes ministrijas papildfinansējums, ko piešķir uz līguma pamata; 
� LZP doktorantu grantu plašāka izmantošana; 
� Doktorantūras studiju laika pagarināšana līdz 4 gadiem. 
Būvzinātnes doktorantūras studentu pētnieciskā darba nodrošināšanai ir iegādātas 

iekārtas deformāciju, temperatūras, mitruma un citu fizikālu lielumu mērīšanai un automātiskai 
reģistrēšanai ar datora palīdzību, kā arī moderna ģeodēziska aparatūra. Rekonstrukcijas 
specializācijas doktorantu rīcībā ir tērauda stiegru meklēšanas ierīce, betona stiprības 
nesagraujošās pārbaudes ierīces un materiālu mitruma satura mērītāji, kā arī siltuma plūsmas 
mērītājs daudzslāņu konstrukcijās. Materiālu mehānisko īpašību noteikšanai un konstrukciju 
pārbaudei doktoranti izmanto Lauku inženieru fakultātes pārbaudes mašīnas. Studenti piedalās 
sadarbības līgumos ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām: AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co, u.c. 

2006./07. studiju gadā izbūvēta spēka grīda un izgatavoti tērauda rāmji, kas dod iespēju 
pārbaudīt reālas lielizmēra konstrukcijas, kā arī iegādāti jauni portatīvie datori eksperimentu 
automatizēšanai. 2007./08. studiju gadā par finansējumu no Eiropas sociālā un reģionālās 
attīstības fonda iegādāta un apgūta automatizēta Zwick firmas būvmateriālu un konstrukciju 
pārbaudes un modelēšanas iekārta. 

 
Risināmās problēmas: 

� pastāvīgi darbojošos Interneta pieslēgumu skaita palielināšana; 
� datortehnikas tehnisko iespēju palielināšana un mūsdienīgu inženierprogrammu 

iegādāšana (ANSIS, NISA, COSMOS, u.c.); 
� konstrukciju pārbaudes iekārtas un spēka grīdas plaša izmantošana reālu konstrukciju 

pārbaudei; 
� apgūt un zinātniski izpētīt konstrukciju renovācijas iespējas, ko nodrošina noslēgtie 

sadarbības līgumi ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām. 

 

7. Sadarbība doktorantūras studiju programmu ietvaros Latvijā un 

ārzemēs 

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā notiek līgumu ietvaros, kuri noslēgti starp LLU Lauku 
inženieru fakultāti, LU Polimēru mehānikas institūtu un RTU Būvniecības un rekonstrukcijas 
institūtu. Starptautiskā sadarbība notiek ar Viļņas Tehnisko universitāti, Tartu universitāti, 
Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības universitātēm, kur Lauku inženieru fakultātes profesori 
piedalās kā eksperti Baltijas valstu universitāšu promociju padomēs un zinātnisko darbu 
recenzēšanā. Aktīva zinātniska sadarbība notiek ar Helsinki Tehnisko universitāti, Oslo 
universitāti, Chalmers Tehnisko universitāti Gēteborgā, Varšavas Tehnisko universitāti. 

Sadarbība starp universitātēm notiek konkrētos virzienos: 
� doktora studiju programmu saskaņošana un pakāpeniska strukturāla un saturiska 

tuvināšana; 
� doktorantūras teorētisko studiju kursu bezmaksas noklausīšanās; 
� sadarbība publikāciju un promocijas darbu recenzēšanā un novērtēšanā; 
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� doktorantu piedalīšanās universitāšu zinātniskajās konferencēs ar atbilstoši sagatavotu 
tekstu publicēšanu; 

� sadarbība zinātnisku projektu organizēšanā. 

Baltijas valstu doktora studiju programmu vadītāju izstrādāto sadarbības virzienu ietvaros 
paredzēts attīstīt sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas universitāšu mācībspēkiem: 

� ikgadēju Baltijas valstu doktorantu starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana; 
� kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu pilnu tekstu publicēšana konferenču materiālos, ko 

kontrolē starptautiska redkolēģija; 
� doktorantu īslaicīga operatīva stažēšanās un konsultēšanās kaimiņvalstu universitātēs. 

 

Starptautiskā sadarbība zinātnes jomā: 
� piedalīšanās zinātnisko konferenču darbā un organizēšanā (Viļņas Tehniskā 

universitāte, Kauņas Tehniskā universitāte) 
� doktora disertāciju recenzēšana un oponēšana (Viļņas Tehniskā universitāte, Tartu 

universitāte); 
� zinātnisko darbu recenzēšana (žurnāls: “Civil Engineering and Management”); 
� piedalīšanās ar darbiem žurnāla “Journal of Constructional Steel Research” 

specizdevumos; 
� 4 zinātnisko rakstu sagatavošana enciklopēdijai – “Ecyclopedia of Materials: Science 

and Technology”, Elsevier. 
 

Starptautiskā sadarbība mācību jomā: 
� pieredzes un metodisko materiālu apmaiņa maģistrantūras un doktorantūras studiju 

programmās Būvzinātnē (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte, Viļņas Tehniskā 
universitāte, Helsinku Tehniskā universitāte, Stokholmas Tehniskā universitāte, 
Chalmers Tehniskā universitāte); 

� piedalīšanās Vācijas-Latvijas kopprojektā “Eirokodeksu ieviešana konstrukciju 
projektēšanas praksē Latvijā”: darbs semināros būvkonstrukciju priekšmetos, lekciju 
lasīšana Latvijas būvinženieriem; 

� ERASMUS projekta ietvaros sadarbība ar Avans Hogeschool's-Hertogenbosch, 
Nīderlande.  

 
Sadarbība ar Latvijas augstskolām, firmām un profesionālām organizācijām: 

� zinātnisko konferenču organizācijā, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
programmu ietvaros (RTU, LU Polimēru mehānikas institūts); 

� ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām (AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co u.c.); 

� projektēšanas organizācijām; 
� akadēmiskām organizācijām (Materiālu pētīšanas biedrība, Latvijas betona savienība, 

Nacionālā mehānikas asociācija u.c.) 
 

8. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas attīstība 

Uzdevumi doktorantūras studiju organizācijā: 
� uzsākt doktora studiju programmas apguvi un izstrādāt iespējamos variantus 

eksternatūras studijām akadēmiskajam personālam, kas saistīts ar būvniecības 
speciālistu sagatavošanu un kam vēl nav inženierzinātņu doktora grāds; 

� piesaistīt doktorantūras studijām erudītos maģistrantus, kuru intelektuālais potenciāls 
ir pietiekams doktora studiju programmas apgūšanai; 
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� būvniecības speciālistu līmeņa paaugstināšanai valstī, doktora studijas ieteikt 
fakultātes sadarbības mācību iestāžu (koledžu) mācībspēkiem; 

� popularizēt doktora studijas ministrijās, aģentūrās un firmās, kur strādā fakultātes 
absolventi; 

� sagatavot priekšlikumus Vides ministrijai un Ekonomikas ministrijai: 

1) par to, lai ministrijas pārraudzībā un pakļautībā esošajās institūcijās personāla 
komplektēšanas nolikumos kā viens no svarīgākajiem stimulējošiem faktoriem un 
karjeras attīstības priekšnoteikumiem būtu pretendenta zinātniskais grāds, 

2) par to, lai personāla alga tiktu diferencēta, ievērojot akadēmisko un zinātnisko 
kvalifikāciju; 

� fakultātes pētniekiem savos projektos iesaistīt attiecīgās specialitātes doktorantus. 

Uzdevumi doktorantiem programmas mērķa sasniegšanai: 
� pilnībā apgūt inženierpētījumu klasisko un jaunāko metožu izmantošanas prasmi, 

saistot to ar darbu fakultātes Inženierekspertīžu centrā un ražošanu uzņēmumos; 
� padziļināt teorētisko sagatavotību materiālzinību un konstrukciju mehānikā, kā arī 

skaitlisko metožu izmantošanā zinātnisko problēmu risināšanai; 
� sasniegt augsta līmeņa prasmi svešvalodu lietošanā pētniecības un izglītības darbā; 
� veikt pētījumus par aktuālām tēmām zinātnes un valsts tautsaimniecības interesēs; 
� pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos un prezentēt starptautiskās 

konferencēs; 
� izstrādāt un iesniegt promocijas darbu, kas sagatavots augstā zinātniskā un tehniskā 

līmenī. 

 

9. Pašnovērtējums 
 
 Doktorantūras programmas realizācija notiek atbilstoši Starptautiskās akreditācijas 
komisijas ekspertu ieteikumiem un atbilst tai izvirzītajām prasībām, mērķiem un uzdevumiem. 
Studijas Būvzinātnes doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 
LLU doktora programmu standartam. Doktorantu veiktie pētījumi vairumā gadījumu atbilst 
Eiropas Savienības valstīs veicamo pētījumu līmenim.  

LIF vadošie zinātnieki spēj sekmīgi nodrošināt kvalificētu doktorantu darbu vadību, kā 
rezultātā veidojas augstas kvalifikācijas speciālisti darbam universitātē, LLU Lauku inženieru 
fakultātē, Latvijas valsts institūcijās, ārvalstu uzņēmumos, Eiropas Komisijas institūcijās un 
organizācijās. 
 Latvijā ir nepieciešams valsts pasūtījums būvniecības tematikai, lai līdzsvarotu pētījumu 
skaitu starp zinātnes nozarēm un risinātu valstī izvirzītās prioritārās problēmas un līdz ar to 
saņemtu Latvijas Zinātnes Padomes finansējumu. Pārejot uz viena zinātniskā grāda sistēmu, būtu 
lietderīgi ieviest licenzētā doktora grādu, kā tas ir Zviedrijā un Somijā. Tas dotu iespēju lētāk un 
ātrāk sagatavot augstākas kvalifikācijas speciālistus. 
 Citu Eiropas valstu augstskolās nav nepilnā laika doktorantūra. Doktoranti strādā 
katedrās kopā ar savu darba vadītāju, veicot asistenta pienākumus. LLU nepilnā laika doktorantu 
darba vietas parasti ir ārpus universitātes, kas traucē regulāru doktoranta un zinātniskā darba 
vadītāja sadarbību. 
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Stiprās puses 

 
Novērtējamā laika periodā uzlabojies Būvzinātnes studiju programmas materiāli 

tehniskais nodrošinājums: ir iegādāti mūsdienīgi instrumenti eksperimentu veikšanai, 
nokomplektētas un paplašinātas datorklases ar atbilstošu mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu un 
programmatūru. Ir uzlabojusies sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām (dalība zinātniskās 
konferencēs, publikācijas). 

Jāatzīmē, ka būtiski uzlabojusies bibliotēku apgāde ar speciālo literatūru. Katedras ik 
gadus atvēl līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Nozīmīga ir iespēja studentiem izmantot Internetā 
pieejamos materiālus, ko nodrošina Interneta pieslēgums datorklasēs. 

Universitātē nepārtraukti notiek studentu uzņemšana doktorantūrā. Tas ļauj secināt, ka 
interese pakāpeniski palielinās, aug motivācija celt zināšanu līmeni un kvalifikāciju mūsdienu 
darba tirgus apstākļos. Bez tam, pozitīva loma ir ari algu līmeņa paaugstināšanai LLU 
akadēmiskajam personālam. 

Pēdējā gada laikā kā prioritārs virziens pieņemts būvfizikas laboratorijas un 
būvkonstrukciju pārbaudes un modelēšanas laboratorijas izbūve un aprīkojuma iegāde par 
strukturālo fondu līdzekļiem. Atskaites periodā Būvkonstrukciju katedras lielgabarītu 
konstrukciju pārbaudes iekārta ir uzstādīta, pārbaudīta un tiek izmantota pārbaudēs. 
 
Vājās puses 

 
Būvzinātnē eksperiments ir viens no svarīgākajiem pētījumu elementiem. Patreiz studiju 

programmas resursu struktūrā vājākais posms ir laboratoriju iekārtu un aprīkojuma pilnīga 
apguve nopietnu eksperimentu veikšanai. Lai to sekmīgi veiktu nepieciešams speciāli apmācīts 
tehniskais personāls. 

Materiālo apstākļu dēļ studenti strādā ražošanā, tāpēc nereti ir gadi jumi, kad studenti uz 
zināmu laiku pārtrauc studijas, tiek novilcināta programmas apguve, doktora darba sakārtošana 
un aizstāvēšana. 

Salīdzinoši maza ir studentu interese par stažēšanos ārzemēs, jo pietiekami nav apgūtas 
svešvalodas. Daudzi LIF mācībspēki strādā ar nepilnu slodzi, tāpēc dažreiz cieš doktorantu un 
zinātnisko vadītāju kopdarbība. 

Doktorantu skaits Būvzinātnes studiju programmā ir mazs un mainīgs. Rezultātā no 
kopējā skaita izdalās tikai mērķtiecīgākie un spējīgākie. Salīdzinoši nelielais doktorantūras 
studentu skaits Būvzinātnes specialitātē saistīts arī ar akadēmiskās izglītības zemo prestižu valstī 
un nelielo atalgojumu akadēmisko darbinieku karjeras sākumposmā. Šo iemeslu dēļ studentiem 
bieži nav motivācijas turpināt studijas doktorantūrā. Šā iemesla dēļ LLU Doktorantūras daļa 
2008. gadā sakarā ar studija plāna nepildīšanu atskaitījusi Būvzinātnes programmā studējošos 
studentus. 
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1. pielikums 

BŪVZINĀTNES 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas mērķis 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku inženieru 
fakultātes akadēmiskā personāla sastāvā, kā arī sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu 
zinātnieku paaudzi. Doktorantūras studiju un zinātniski pētnieciskā darba mērķis ir nodrošināt, lai jaunie 
zinātnieki: 

• spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba principiem; 
• būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 
• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu tās 

attīstībā; 
• ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā kontekstā 

nacionālā un starptautiskā mērogā; 
• būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu izstrādē; 
• iegūtu pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava zinātniskā darba rezultātiem 

savas valsts un starptautisko auditoriju; 
• izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

 

Programmas uzdevumi 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības līmeņa 
speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

• kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, būvmateriālu 
tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

• pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
• iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
• kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. 

 

Studiju virzieni un piešķiramais grāds 

Doktorantūras studiju virzieni Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes specialitātē ir atbilstoši 
Latvijas Būvzinātnes apakšnozarēm: 

• būvmateriāli un tehnoloģija; 
• būvmehānika; 
• būvkonstrukcijas; 
• ģeodēzija; 
• siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 

 

Programmas realizācija 
1. Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar doktorantu, 

akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU atbilstošās zinātnes 
nozares (apakšnozares) promocijas padome vai Lauku inženieru fakultātes dome divu mēnešu 
laikā pēc studiju uzsākšanas. 

2. Doktora studiju specializācijas kursu saturu nosaka individuāli katram doktorantam studiju 
programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu. 

3. Programmas apguve notiek saskaņā ar doktorantūras studiju plānu. 
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2. pielikums 
 

BŪVZINĀTNES SPECIALITĀTES PILNA LAIKA DOKTORANTŪRAS STUDIJU PLĀNS 
 

 
Studiju apjoms semestros KP 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles 

veids 

 
Priekšmeta 

apjoms 
KP 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 

1. Teorētiskās studijas         

1.1. Obligātie kursi         

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 2 2     

Pētījumu metodoloģija IE 4 2 2     

Zinātnes nozares speckurss EK 8   4 4   

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8    4 4  

1.2. Specialitātes izvēles kursi         

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2   2    

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2  2     

2. Zinātniskais darbs         

Pētniecība, rezultātu prezentēšana 
zinātniskās konferencēs, promocijas 
darba sagatavošana un noformēšana 

 92...96 2...4 2...4 12 ... 16 20...24 24...28 32...36 

Kopā  120 ≥6 ≥8 ≥18 ≥28 ≥28 ≥32 

* Skat. 3. pielikumu  
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 3. pielikums 

 
 

PĒTĪJUMU VIRZIENA SPECKURSA PRIEKŠMETI 
 

 1. Būvmateriāli un to tehnoloģija  4 KP 

 2. Materiālzinātne, materiālu un elementu reoloģija 4 KP 

 3. Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 4 KP 

 4. Koksnes materiāli un to konstrukcijas 4 KP 

 5. Grunts mehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 4 KP 

 6. Darinājumu drošums un optimizācija 4 KP 

 7. Ēku enerģētikas optimizācija 4 KP 

 8. Mikroklimata sistēmas un to darbība 4 KP 

 9. Ūdensapgādes sistēmas 4 KP 

 10. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 4 KP 

 11. Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija 4 KP 

 12. Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana 4 KP 

 13. Valsts augstuma atskaites sistēmas, precīzā nivelēšana 4 KP 
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4. pielikums 

BŪVZINĀTNES DOKTORANTŪRAS PROGRAMMĀ STUDĒJOŠO
∗∗∗∗ ZINĀTNISKĀS AKTIVITĀTES 

 

Doktoranti 

Iestāšanās 

gads, 

apmācību 

veids 

 

Tēmas nosaukums 

 

Publikācijas 

 

Eksperimentālie 

pētījumi 

 
Auseklis 
Gailums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andris Vulāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2005. g.,  
nepilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Higromehānisko un stiprības 
īpašību paaugstināšana 
konstrukciju renovācijā 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mazstāvu ēku būvniecības 
tehnoloģijas pilnveidošana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Brauns J.,  Gailums A., Dependence of Composite Column 
Strength upon Dispersion of Components’ Properties, Proc. of 7th 
Intern. Scient. Conf., 2001 (CD), Vilnius, Lithuania, 5 p. 
2) Brauns J., Gailums A., Abstract of 7th Intern. Scient. Conf. 
“Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Dependence 
of Composite Column Strength upon Dispersion of Components’ 
Properties, 2001, Vilnius, Lithuania, 230-231. 
3) Mitruma procesi un būvkonstrukciju renovācija, Brauns J., 
Andersons G., Gailums A., Proc. of Intern. Scient. Conf. “Civil 
Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia. 
 
1) Skujāns J. Vulāns A., Iļjins U., Measurements of heat transfer of 
multi-layered wall construction. In: Proceedings of Intern. Scient. 
Conf. “Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia, 40-44. 
2) Patents LV 12740, 2002.g. 20. 05. Sienas konstrukcija un tās 
izgatavošanas paņēmiens, Skujāns J., Vulāns A. 
3) Tēma L 71: TENAX putupolistirola siltumizolācijas materiālu 
izmantošanas iespēju izpēte un rekomendāciju izstrādāšana to 
pielietošanai, Skujāns J., Iļjins U., Štrausa S., Žodziņa M., Vulāns A. 

4) Iljins U., Strods J., Vulāns A. Tenapora pielietošana ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā, Zinātniski praktiskais 
seminārs “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II” Rīga, 
2003, 29-1 – 29-6. 
5) Iljins U., Skujāns J., Štrausa S., Vulāns A. Tenapors. Metodiskie 
norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Jelgava, 2002., 99 lpp. 
6) Vulāns A., Vikse I. Engineering and Economical Analysis of 
Enclosure Systems for the Dwelling House, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia 

 
Mūri ar injekcijas 
hidroizolāciju; 
 
Stiegrota betona sijas ar 
Sika CarboDur 
pastiprinājumu 
 
 
 
 
 
 
 
Putiģipša sienu fizikālās 
un mehāniskās īpašības 
 
Siltumplūsmas mērījumi 
daudzslāņu konstrukcijās 
 

                                                           
∗ Studējošie 2008. g. atskaitīti. 
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Atis Vallis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrīda Eklone 

 
 
 
 
 
 
 
 
2004., 
pilna laika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005., 
pilna laika 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valsts 0. un 1. klases 
ģeodēzisko tīklu stabilitātes 
kontrole un prognozes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Būvnormatīvu tiesiskā 
regulācija un ietekme uz 
būvniecības attīstību valstī 
 

“Civil Engineering ’03”, 2003, Jelgava, Latvia 
7) Skujāns J., Vulāns A., Bīriņš M., Iljins U. Putuģipša žūšanas 
teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, Proc. Intern. Scient. Conf. 
“Civil Engineering ’05”, 2005, Jelgava, Latvia 
8) Skujans J., Vulāns A., Iljins U., Aboltins A. Measurements of heat 
transfer of multi-layered wall construction with foam gypsum, Applied 
Thermal Engineering (iesniegts publicēšanai). 

 
1) Zuments R. U., Vallis A., Fundamental reference frame of republic 
of Latvia, Baltic Surveying 05 International Scientific – Methodical 
conference, Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 
2005. 144 – 148 lpp. 
2) Vallis A., Analysis of errors affecting global positioning, Baltic 
Surveying 05 International Scientific – Methodical conference, 
Proceedings Latvia University of Agriculture, Jelgava, 2005. 149 – 
156 lpp. 
3) Zuments R. U., Vallis A., Analysis of gps signals of 0 class points 
of state geodetical horizontal network, Cyчacнi дocягнeння 
гeoдeзичної науки та виробництва, Геодезія і геодинаміка, 
Національний університет Лъвівcка політехніка, 2005. 76 – 79 lpp. 
4) Vallis A., Analysis of  0 order point measurements in 1992 and 
2003 of republic of Latvia, Гeoдeзїя, картографія і 
аерофотознімання, Украінський міжвідомчий науково-технічний 
збірник, Національний університет Лъвівcка політехніка, 66’ 
2005. 129 – 133 lpp. 
5) Vallis A., Zuments R. U., Control and prognosis of 0 and 1 order 
geodetic reference frame of the state, Proceedings of the International 
Scientific-Methodical Conference “Baltic Surveying’ 06”, Estonian 
University of Life Sciences, 2006, Tartu. 85 – 90. 
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5. pielikums 

BŪVZINĀTNES DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS UN 

PASNIEDZAMIE PRIEKŠMETI 

Mācībspēks Zinātniskais grāds, amats Pasniedzamie priekšmeti 

Daina Grasmane 
Sarmīte Bremze 
Ilze Blusanoviča 

Imants Liepa 
Irina Arhipova 

Līga Paura 

Jānis Brauns 
 
 
 
 

Juris Skujāns 

Jānis Valters 

Guntis Andersons 

Jānis Kreilis 

 
Lilita Ozola 

Bruno Ķirulis 

Uldis Iļjins 

Arturs Lešinskis 
 
 

Ēriks Tīlgalis 

 

Dr. paed., docente 
Dr. paed., docente 
Mag. Phil., lektore 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
Dr. sc. ing., asoc. profesore 

Dr. sc. ing., docente 

Dr. habil. sc. ing., profesors 
 
 
 
 

Dr. sc. ing., profesors 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

 
Dr. sc. ing., docente 

Dr. sc. ing., docents 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., docents 
 
 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 
 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 
Profesionālās svešvalodas kurss (vācu val.) 

Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 
Zinātniskā darba metodoloģija 

Būvmateriāli un konstrukcijas 
Pētījumu plānošana un datu analīze 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvmateriāli un to tehnoloģija 

Pētījumu plānošana un datu analīze 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Skaitliskās metodes būvniecībā 
Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

 
Koka un plastmasu konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Mikroklimata sistēmas un to darbība 
Ēku enerģētikas optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
Ūdensapgādes sistēma 
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6. pielikums 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

 

1. Vācu-latviešu būvniecības terminu vārdnīca. Apmēram 18 000 terminu/ Sastādītāji: L.Ozola, 
R.Sipoviča. DEUTSCH – LETTISCH WÖRTERBUCH FÜR BAUWESEN. Etwa 18 000 
Fachbegriffe. Herausgegeben L.OZOLA und R.SIPOVIČA.- Jelgava, LLU, 2004. 

2. Ozola L., Keskküla T. Reliability based classification of timber structures/ Proceedings of the 
8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, Finland, June 14-17, 
2004: Volume I: Presentations held on Monday.- pp 229-232. Joint author T.Keskküla 

3. Ozola L.. Sample Size Effects in Engineering Predictions of Wood Strength/ Proceedings of 
the 8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, Finland, June 14-17, 
2004: Volume III: Presentations held on Wednesday and all posters.- pp 587-590 

4. Factor’s variability effects and uncertainty in structural timber engineering. Thesis for Degree 
of Doctor of Philosophy in Engineering (Civil Engineering. By Lilita Ozola. Tartu, 2005.- 
164 p. 

5. L. Ozola. Statistical estimates of strength and stiffness properties of timber/ Proceedings of 
the conference on PRObabilistic Models in Timber Engineering. Tests, Models, Applications. 
Association ARBORA, 2005.- pp 159-167 

6. Brauns J., Rocēns K. Estimation of technological stresses in wood composites. In: Procedings 

of 3rd International Conference “Strength, Durability and Stability of Materials and 

Structures – SDSMS`03”, Kaunas, “Technologija”, 2003, 11-23. (izdevums saņemts 2004.g.) 
7. Brauns J., Rocēns K. The effect of material strength on the behaviour of concrete-filled steel 

elements.Journal of Civil Engineering and Management (Vilnius, Technika), 2004, Vol.X, 
No 3, 177-182. 

8. Brauns J., Rocēns K., Gailums A. Nonlinear analysis of concrete-filled steel elements. In 
Proceedings of 8-th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 

Vilnius:Technica, 2004, 6p.(CD). 
9. Brauns J., Rocēns K. Design of humidity sensitive wooden materials for multi-objective 

application.Wood Science and Technology, 2004, Vol.38, 311-321 
10. Brauns J., Rocēns K. Stress state optimization in steel-concrete composite elements. In: 

Proceedings of International Symposium on Ultra High Performance Concrete, Kassel: 
Kassel University Press, 2004, 413-423. 

11. Brauns J., Andersons G.. Modeling of reinforced soil mechanical behaviour. In Proceedings 

of International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 59-61. 
12. Brauns J., Rocēns K. Deformability and strength of layered composite structure under 

mechanical and thermal loading. In Proceedings of International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 117-126. 
13. Ozola L., Keskküla T. Reliability assessment of structural timber elements. In Proceedings of 

International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp. 136—143. 
14. Iljins U, Skujāns J., Andersons G, Grīnvalds J.. Examination of humidity sources in 

ventilation model of the roof. In Proceedings of International Scientific Conference “Civil 

Engineering 05”. – Jelgava, 2005. – pp.196-200. 
15. Brauns J., Rocens K., Kreilis J.. Stability of steel-face sandwich panels under axial loading. 

In Proceedings of International Scientific Conference “Civil Engineering 05”. – Jelgava, 

2005. – pp.150 –154. 
16. Brauns J. Rocens K. Elasticity in Wood and Concrete: Hygromechanical Effects. In: 

Encyclopedia of Materials: Science and Technology Updates, Elsevier, Oxford, 2005, 
Internet (6 lpp.). 

17. Brauns J. Rocens K. Reinforced Materials: Elastic Properties and Strength Prediction. 
In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology Updates, Elsevier, Oxford, 
2006, Internet (9 lpp.). 

18 Brauns J. Rocens K. Reinforced Materials: Modification of Wood: Mechanical 
Properties and Application. In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology 

Updates, Elsevier, Oxford, 2007, Internet (10 lpp.). 
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19. Ozola L., Keskküla T. Uncertainties involved in structural timber design by different code 
formats/ Proceedings of CIB W18 Meeting Thirty-Eight, Karlsruhe, Germany, August 2005, 
CIB-W18 (International Council for Research and Innovation in Building and Construction: 
Working Commission W18 – Timber Structures). Paper 38-102-2, pp 1-8. 

20. Ozola L.. Statistical Estimates of Strength and Stiffness Properties of Timber/ Proceedings of 

the International Conference: PRobabilistic Models In Timber Engineering. Tests, Models, 

Applications. COST Action E24. Final Conference. Arcachon, France, 2005.- pp 159-167. 
21. Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. Assessment of timber structures. Program and Abstracts. 

9th World Conference on Timber Engineering. Portland. August 6-10, 2006, Portland, OR, 
USA, p. 229. 

22. Ozola, L. Design models and rational solutions of timber trusses (full paper). CD: WCTE 

2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. Portland, OR, 
USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, D.V.Rosowsky. 

23. Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. Assessment of timber structures (full paper). CD: WCTE 

2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. Portland, OR, 
USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, D.V.Rosowsky. 

24. L. Ozola. Koka būvkonstrukciju elementi. Aprēķins un konstruēšana saskaņā ar 
Eirokodeksiem (Eurocode 1, Eurocode 5).- Jelgava, LLU, 2006.- 184 lpp. 

25. Brauns J., Rocens K. Behaviour and optimization of environmental sensitive layered systems. 
In Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. 
Copenhagen, Denmark, 2008. – Vol 2, pp. 1007-1014. 

26. Brauns J., Rocēns K. Effect of wood modification on mechanical and hygromechanical 
properties. In Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics. 
Goteborg, Sweden November 23-24, 2007, 64-69. 

27. Ozola L. Contribution to the improvement of design conditions for glulam beams. Full paper 
on CD: WCTE2008 Conference Proceedings. 10th World Conference on Timber Engineering. 
June 2-5, 2008, Miyazaki, Japan 

28. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I: 1. un 5. Eirokodeksa pielietošana 
būvprojektēšanā.- Jelgava, LLU, 2008.- 259 lpp. 

29. Ozola L., J. Miljan & T. Keskküla. Assessment of load bearing structures. In: Proceedings of 

ISEC-04: Innovations in Structural Engineering and Construction, Xie, Y. M. and 
Patnaikuni, I. (eds.), Vol. 1, 1588 pp., Taylor & Francis/Balkema, The Netherlands, 2007, pp. 
797-803. 

30. Ozola L. Par koka konstrukciju projektēšanu saskaņā ar 5.Eirokodeksu.- Gr.: Koks 
būvniecībā.- Rīga: Stilus, 2007.- 38-56 lpp. 

31. J.Kreilis. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva 
karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007.-142 lpp. 

32. J. Brauns. Stiegrota betona konstrukcijas. Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. – 
Jelgava, LLU, 2007. – 173 lpp. 

 
 

7. pielikums 
REFERĀTI STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS 

 
1. Referāts starptautiskā konferencē: L. Ozola, T. Keskküla. Koka būvelementu drošuma 

novērtēšana/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 
2005 

2. Referāts Starptautiskās Būvniecības un Būvkonstrukciju Pētījumu biedrības Koka konstrukciju 
Darba Komisijas (CIB-W18) 38.apspriedē Vācijā, Karlsrūē 31.08.05: L. Ozola, T. Keskküla. 
Nenoteiktības iezīmes koka konstrukciju projektēšanas rezultātos atbilstoši dažādām 
būvnormām (Uncertainties involved in structural timber design by different code formats). 

3. Referāts Eiropas saskaņoto pētījumu aktivitātes (COST E24) “Koka konstrukciju drošuma 
analīze” noslēguma konferencē Varbūtību modeļi koka inženierzinātnē (Probabilistic Models 

in Timber Engineering) Arkašonā, Francijā laikā no 2005.gada 8. septembrī: L.Ozola. Koksnes 
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stiprības un stinguma īpašību statistiskie raksturotāji (Statistical Estimates of Strength and 

Stiffness Properties of Timber).  
4. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocēns. Slāņainu kompozītu struktūru 

deformēšanās un stiprība mehāniskās slodzes un temperatūras iedarbībā/ International 

Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
5. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, J.Kreilis. Sendvičpaneļu noturība aksiālās spiedes 

iedarbībā/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava,  May 26-27, 
2005. 

6. Referāts starptautiskā konferencē:  L.Ozola, T.Keskküla. Koka būvelementu drošuma 
novērtēšana/ Intern.l Scientific Conference “Civil Engineering 05” Jelgava, May 26-27, 2005. 

7. Referāts starptautiskā konferencē: J.Kreilis, G.Andersons. Sendvičpaneļu mehānisko īpašību 
eksperimentāli teorētiskā izpēte/ International Scientific Conference “Civil Engineering 05” 
Jelgava, May 26-27, 2005. 

8. Referāts starptautiskā konferencē:U.Iljins, J.Skujāns, G.Andersons, J.Grīnvalds. Mitruma avotu 
ievērtēšana jumta vēdināšanas modelī. / International Scientific Conference “Civil Engineering 

05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
9. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. 

Assessment of timber structures. 9th World Conference on Timber Engineering, Section 

Reliability. Portlendā, ASV, 2006.  
10. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L. Design models and rational 

solutions of timber trusses. 9th World Conference on Timber Engineering, Section: Truss 

Systems: Portlendā, ASV, 2006.  
11. Referāts starptautiskā konferencē: Ozola L.. Statistical Estimates of Strength and Stiffness 

Properties of Timber/ International Conference: Probabilistic Models In Timber Engineering. 
Tests, Models, Applications. COST Action E24. Final Conference. Arcachon, France, 
September 8-9, 2005. 

12. Referāts starptautiskā seminārā; Ozola L. Problems dealt with Design and Construction of 
Timber Structures in Latvia. TIMBER SEMINAR, Apr. 12 2006 in Tartu, Ehitaja puidukoolitus, 
12.Aprill EMÜ. 

13. Referāts starptautiskā konferencē: Brauns J., Rocens K. Effect of wood modification on 
mechanical and hygromechanical properties. 20th Nordic Seminar on Computational 

Mechanics. Goteborg, Sweden November 23-24, 2007, 64-69. 
14. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocens, Behaviour and optimization of 

environmental sensitive layered systems. 8th Symposium on Building Physics in the Nordic 

Countries. Copenhagen, Denmark, June 16-18, 2008. 
15. Referāts starptautiskā konferencē: Ozola L. Contribution to the improvement of design 

conditions for glulam beams. 10th World Conference on Timber Engineering WCTE2008. June 
2-5, 2008, Miyazaki, Japan. 

16. Referāts starptautiskā konferencē: Brauns J., Rocens K., Computational modeling of adaptive 
composite elements. 21st Nordic Seminar on Computational Mechanics. October 16 – 17, 
2008, Trondheim, Norway. 

17. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocens, Strain and strength analysis of 
laminates with adaptive properties. XV International Conference Mechanics of Composite 

Materials. May 26 - 30, 2008, Riga, Latvia. 
 
 
 2008. gada 3. septembrī 
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Ievads 

 Lauku inženieru fakultāte (LIF) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
struktūrvienība, kas nodrošina akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veic atbilstošu 
zinātniski pētniecisko darbu. Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgspējīgas vides veidošanu 
atbilstoši mūsdienu prasībām. Mācību un pētnieciskajā darbā tiek izmantotas pietiekami augsta 
līmeņa (ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi) tehnoloģijas un metodes, kas nepārtraukti tiek 
pilnveidotas.  

Būvniecības nozarē ir šādas studiju programmas: 
� Akadēmiskā (bakalaura) studiju programma; 
� Augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
� Augstākā profesionālā studiju programma; 
� Maģistrantūras studiju programma; 
� Doktorantūras studiju programma. 

Doktorantūrā Būvzinātnes nozarē var studēt personas, kas ir ieguvušas inženierzinātņu 
maģistra grādu būvniecībā vai tam pielīdzināmu akadēmisko grādu. 

 
1. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas perspektīvais 

vērtējums 

Promocijas darbu izstrāde Būvzinātnes nozarē pamatojas uz patstāvīgām teorētiskām 
studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Vērtējot kadru pēctecību Būvzinātnē un 
mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību Latvijas būvniecības un lauku vides attīstībai, 
doktorantūras programma ir vērtējama kā ļoti nepieciešama. Lielākā uzmanība jāvelta doktorantu 
individuālo plānu saskaņošanai ar attīstības tendencēm Būvzinātnes nozarē un Latvijas valsts 
interesēm. Aktuālākie virzieni zinātniskai pētniecībai ir sekojoši: 

� kvalitatīvu un konkurētspējīgu būvmateriālu radīšana un izpēte, izmantojot vietējās 
un otrreizējās izejvielas; 

� enerģijas un vides resursu taupīšana; 
� būvražošanas stratēģijas un tehnoloģiju attīstība saistībā ar ES attīstības 

perspektīvām. 
Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas galvenais uzdevums ir paplašināt 

sadarbību starptautiskā līmenī. Nepieciešams veicināt jauktu doktorantūras programmu 
ieviešanu, kur eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta ārzemju 
augstskolās ar starptautiski atzītu zinātnisko pētījumu līmeni dotajā apakšnozarē. Šajā sakarībā 
nepieciešams būtiski pilnveidot eksperimentālās laboratorijas, par ko tiek norādīts starptautiskās 
akreditācijas komisijas ziņojumā. Pēdējos gados šim uzdevumam daudz uzmanības pievērš 
fakultātes vadība un mācību spēki. 

Doktora studiju programma izstrādāta pamatojoties uz LR Satversmi, saskaņā ar 
Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu. Tā veidota, ievērojot LR MK 2005. gada 27. 
decembra noteikumus Nr. 1001 “Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem”, kā arī 
balstoties uz starptautiskiem zinātniskās kvalifikācijas standartiem. Programma izstrādāta 
saskaņā ar LLU doktora studiju programmas standartu, kas apstiprināts 2006. g. 11. oktobrī, 
LLU doktora studiju 2002. g. 13. marta Nolikumu un doktora studiju mērķprogrammu 
Būvzinātnes nozarē 2003. – 2010. gadiem. Tās izstrādē ievēroti LLU doktora studiju programmu 
akreditācijas ekspertu norādījumi 2003. gadā. Būvzinātnes Doktora studiju programma 
starptautiski akreditēta līdz 2010. gada 31 decembrim. 
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2. Programmas novērtējums un organizācija 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un LIF 
akadēmiska personāla sastāvā. Studiju un zinātniskā darba mērķis ir nodrošināt, lai jaunie 
zinātnieki: 

� spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba 
principiem; 

� būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 
� iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu 

tās attīstībā; 
� ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā 

kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
� būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu 

izstrādē; 
� iegūtu zināmu mācību pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava 

zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un starptautisko auditoriju; 
� izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības 
līmeņa speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

� kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, 
būvmateriālu tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs, ģeodēzijā un būvražošanā; 

� pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
� iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
� kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba 

sagatavošanu. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 
 

2.2. Studiju programmas organizācija 

Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un LLU 
doktora studiju programmas standartam. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU Zinātņu 
prorektors, organizē universitātes Doktorantūras daļa, LIF Dome un katedras.  

Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi pilna laika studijās, fizisku un juridisku personu 
finansētu pilna un nepilna laika doktora studiju programmas ilgums nav ierobežots. Uzņemšanas 
kārtību nosaka Doktorantūras nolikums. 

Promocijas eksāmeni svešvalodā, zinātnes nozarē un apakšnozarē ir atklāti un tos pieņem 
LLU rektora apstiprināta eksaminācijas komisija, ko veido 3 zinātņu doktori.  

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daļa ir zinātniskā pētniecība. Tā veikšanai ir 
iespēja izmantot LLU mācību un pētījumu bāzi, Fundamentālo bibliotēku, laboratorijas, kā arī 
citu Latvijas zinātnisko iestāžu pētniecības bāzes, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto 
uzņēmumu līdzekļus. 

Studiju programmās paredzētas teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaņu attīstīšana (laboratorijas darbi, semināri un prakses), pedagoģiskā darbība 
(nodarbību vadīšana) un, galvenokārt, patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšana. Lai būtiski 
palielinātu personīgo zinātnisko pētījumu kopapjomu, apmācību procesā zinātniskā darba apjoms 
palielināts līdz 90...100 KP, bet teorētiskās studijas sastāda 20...30 KP (1. tabula). 
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1. tabula 

 
Būvzinātnes doktorantūras studiju programma 

 

Studiju priekšmeti 

 

Kontroles 

veids 

Apjoms 

KP 

1. Teorētiskās studijas  20 ... 30 

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 

Pētījumu metodoloģija IE 4 

Zinātnes apakšnozares speckurss EK 6 – 10 

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8 

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2 

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2 

2. Zinātniskais darbs   

Pētniecība, rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs, 
promocijas darba sagatavošana un noformēšana 

 90...100 

Kopā  120 
 

*  Pētījumu virziena speckursa priekšmeti saskaņā ar izvēlēto novirzienu. 
 
Promocijas darbus aizstāvēšanai pieņem un izskata Latvijas Zinātņu Padomes 

apstiprināta attiecīgo zinātņu apakšnozaru promocijas padomes. LLU Lauku inženieru fakultātē 
darbojas promocijas padome Hidroinženierzinātnes nozares Hidroloģijas, hidrotehnikas un 
ūdenssaimniecības apakšnozarē, kuru iespējams paplašināt, pieaicinot ekspertus no citām 
inženierzinātņu nozarēm. Sadarbības līgumu, kuri noslēgti starp LLU Lauku inženieru fakultāti, 
Latvijas universitātes (LU) Polimēru mehānikas institūtu un Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu, ietvaros promocijas darbu aizstāvēšana 
iespējama arī LU un RTU attiecīgās promociju padomēs. Pēc promocijas darba izstrādes un 
sekmīgas aizstāvēšanas doktorants saņem Inženierzinātņu doktora diplomu. 

Būvzinātnes doktora studiju programmas realizācija notiek, izmantojot Latvijas 
būvzinātnes līdzšinējo pieredzi un radniecīgu ārvalstu universitāšu doktorantūras studiju 
pieredzi. Programmas praktiskajā realizācijā galvenā uzmanība tiek veltīta, lai Inženierzinātņu 
doktora grāda pretendenti savus zinātniskos pētījumus veiktu atbilstoši mūsdienu zinātnes 
prasībām atbilstošā līmenī. Doktorantūras studijas tiek specializētas palielinot patstāvīgā darba 
īpatsvaru. 

Salīdzinot LLU Būvzinātnes doktorantūras programmu un Ziemeļvalstu (Dānijas, 
Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas) universitāšu doktorantūras programmas, viena no atšķirībām ir 
tā, ka tajās augstskolās doktorantūras ilgums ir 4 gadi. Tas ļauj veikt trīsgadīgu pētījumu 
programmu, rezultātu apkopošanu un promocijas darbu noformēšanu ceturtajā gadā. Latvijas 
vadošajās universitātēs, LU un RTU, kā arī Lietuvas Viļņas Tehniskajā universitātē 
doktorantūras programmu realizācija notiek līdzīgi kā LLU, lielāku uzmanību pievēršot 
zinātniskajiem pētījumiem. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Visu studiju virzienu doktorantiem obligāti ir humanitārie un vispārizglītojošie studiju 
kursi. Teorētiskais kurss sastāda ap 25 – 30 % no studiju programmas kopapjoma. Pārējo apjomu 
sastāda zinātniskā darba izstrāde, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs un 
zinātnisko darbu publicēšana. Specializēšanās notiek izvēloties speciālā kursa studiju 
priekšmetus. Teorētisko un praktisko nodarbību laikā uzmanība tiek pievērsta doktoranta 
izvēlētās tēmas vispārīgai nostādnei, saistot praktiskos darbus ar izstrādājamā promocijas darba 
tematiku. 

Programmas realizācija notiek balstoties uz bibliotēkās esošo literatūru, laboratoriju 
aprīkojumu un nodrošinājumu ar datoriem un programmatūru. Studiju informatīvo materiālu 
sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka ar filiāli LIF, LZA Akadēmiskā bibliotēka, kā arī iespēja 
izmantot Internet’u. Datorklasēs tiek nepārtraukti uzlabots tehniskais nodrošinājums, katru gadu 
iegādājoties jaunus mūsdienīgus datorus un programmas. Būvniecības specialitātes mācībspēki 
katru gadu izdod 4–6 jaunus mācību līdzekļus un grāmatas.  

Eksperimentālos darbus doktoranti veic LIF, izmantojot mūsdienīgas iekārtas, kas 
paredzētas fizikālo, mehānisko un citu lielumu mērīšanai un reģistrēšanai datorā. Konstrukciju 
pārbaudi un materiālu mehānisko īpašību pētījumus doktoranti veic ar fakultātes pārbaudes 
mašīnām.  

  

 4. Doktorantūras programmā studējošie 

 Būvzinātnes doktorantūras studiju programmā studē 5 doktoranti, t.sk. 3 doktoranti pirmā 
kursā un 2 – otrā kursā. Doktorantūras studentu pētījumu tēmas ir: 

Normunds Osītis, “Sienu konstrukcijas ar efektīvu siltuma un skaņas plūsmas izolāciju”; 

Andris Veinbergs, “Daudzslāņu norobežojošās konstrukcijas ar putu ģipša slāņa 
pielietojumu skaņas izolācijai”; 

Ulvis Skadiņš, “Tērauda īsšķiedru betona neelastīgās deformācijas un ilgizturība”; 

Mārtiņš Fībigs, “Liellopu ēku enerģijas patēriņa optimizācija Latvijas klimata zonās”; 

Raitis Brencis, “Poru ietekme uz putuģipša fizikāli mehāniskajām īpašībām”. 

 

5. Doktorantūras studiju programmas akadēmiskais personāls 

 Būvzinātnes doktorantūras programmas realizācijā piedalās LIF akadēmiskais personāls 
ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Doktorantus vada un studiju priekšmetus pasniedz fakultātes 
vadošie profesori, asociētie profesori un docenti, no tiem inženierzinātņu doktori, valsts profesori 
- 4, inženierzinātņu doktori, asociētie profesori - 4, inženierzinātņu doktori, docenti - 5. 
Doktorantu zinātniskie vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes Padomes grantu tēmu izstrādē, kā arī 
starptautisko projektu izpildē un tirgus pieprasīto pētījumu veikšanā. Projekti saistīti ar ēku un 
būvju drošumu un optimizāciju mehāniskās slodzes un apkārtējās vides iedarbībā, kā arī ar vides 
sakārtošanu. 

 

 6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 Sekmīgie Valsts budžeta finansētie klātienes doktoranti saņem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto stipendiju. Bez tam doktorantiem ir tiesības izmantot ikgadējo 
atvaļinājumu 28 kalendāro dienu apjomā. Neklātienes doktorantiem ir tiesības saņemt LLU 
ieteikumu par papildus apmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu darba vietā.  
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 Doktorantūras studentu materiālā stāvokļa uzlabošanai tuvākā laikā nepieciešams: 
� doktorantu stipendiju paaugstināšana un ESF izmantošana; 
� Izglītības un zinātnes ministrijas papildus finansējums, ko piešķir uz līguma pamata; 
� LZP doktorantu grantu plašāka izmantošana; 
� Doktorantūras studiju laika pagarināšana līdz 4 gadiem. 
Būvzinātnes doktorantūras studentu pētnieciskā darba nodrošināšanai ir iegādātas 

iekārtas deformāciju, temperatūras, mitruma un citu fizikālu lielumu mērīšanai un automātiskai 
reģistrēšanai ar datora palīdzību, kā arī moderna ģeodēziska aparatūra. Rekonstrukcijas 
specializācijas doktorantu rīcībā ir tērauda stiegru meklēšanas ierīce, betona stiprības 
nesagraujošās pārbaudes ierīces un materiālu mitruma satura mērītāji, kā arī siltuma plūsmas 
mērītājs daudzslāņu konstrukcijās. Materiālu mehānisko īpašību noteikšanai un konstrukciju 
pārbaudei doktoranti izmanto LIF pārbaudes mašīnas. Studenti piedalās sadarbības līgumos ar 
Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām: AB Svenska SIKA, BAYOSAN Wachter 
GmbH & Co, u.c. 

2007./08. studiju gadā izbūvēta spēka grīda un izgatavoti tērauda rāmji, kas dod iespēju 
pārbaudīt reālas lielizmēra konstrukcijas, kā arī iegādāti jauni portatīvie datori eksperimentu 
automatizēšanai. 2007./08. studiju gadā par finansējumu no Eiropas sociālā un reģionālās 
attīstības fonda iegādāta un apgūta automatizēta Zwick firmas būvmateriālu un konstrukciju 
pārbaudes un modelēšanas iekārta. Atskaites periodā iekārtu izmanto reālu konstrukciju 
pārbaudēs. 

 
Risināmās problēmas: 

� pastāvīgi darbojošos Interneta pieslēgumu skaita palielināšana; 
� datortehnikas tehnisko iespēju palielināšana un mūsdienīgu inženierprogrammu 

iegādāšana (ANSIS, NISA, COSMOS, u.c.); 
� konstrukciju pārbaudes iekārtas un spēka grīdas plaša izmantošana reālu konstrukciju 

pārbaudei; 
� apgūt un zinātniski izpētīt konstrukciju renovācijas iespējas, ko nodrošina noslēgtie 

sadarbības līgumi ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām. 

 

7. Sadarbība doktorantūras studiju programmu ietvaros Latvijā un 

ārzemēs 

Starpaugstskolu sadarbība Latvijā notiek līgumu ietvaros, kuri noslēgti starp LLU Lauku 
inženieru fakultāti, LU Polimēru mehānikas institūtu un RTU Būvniecības un rekonstrukcijas 
institūtu. Starptautiskā sadarbība notiek ar Viļņas Tehnisko universitāti, Oslo universitāti, Tartu 
universitāti, Lietuvas un Igaunijas Lauksaimniecības universitātēm, kur LIF profesori piedalās kā 
eksperti universitāšu promociju padomēs un zinātnisko darbu recenzēšanā. Aktīva zinātniska 
sadarbība notiek ar Helsinki Tehnisko universitāti, Oslo universitāti, Chalmers Tehnisko 
universitāti Gēteborgā, Varšavas Tehnisko universitāti. 

Sadarbība starp universitātēm notiek konkrētos virzienos: 
� doktora studiju programmu saskaņošana un pakāpeniska strukturāla un saturiska 

tuvināšana; 
� doktorantūras teorētisko studiju kursu bezmaksas noklausīšanās; 
� sadarbība publikāciju un promocijas darbu recenzēšanā un novērtēšanā; 
� doktorantu piedalīšanās universitāšu zinātniskajās konferencēs ar atbilstoši sagatavotu 

tekstu publicēšanu; 
� sadarbība zinātnisku projektu organizēšanā. 
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Baltijas valstu doktora studiju programmu vadītāju izstrādāto sadarbības virzienu ietvaros 
paredzēts attīstīt sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas universitāšu mācībspēkiem: 

� ikgadēju Baltijas valstu doktorantu starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana; 
� kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu pilnu tekstu publicēšana konferenču materiālos, ko 

kontrolē starptautiska redkolēģija; 
� doktorantu īslaicīga operatīva stažēšanās un konsultēšanās kaimiņvalstu universitātēs. 

 
Starptautiskā sadarbība zinātnes jomā: 

� piedalīšanās zinātnisko konferenču darbā un organizēšanā (Viļņas Tehniskā 
universitāte, Kauņas Tehniskā universitāte) 

� doktora disertāciju recenzēšana un oponēšana (Oslo universitāte, Viļņas Tehniskā 
universitāte, Tartu universitāte); 

� zinātnisko darbu recenzēšana (žurnāls: “Civil Engineering and Management”); 
� piedalīšanās ar darbiem žurnāla “Journal of Constructional Steel Research” 

specizdevumos; 
� 4 zinātnisko rakstu sagatavošana enciklopēdijai – “Encyclopaedia of Materials: 

Science and Technology”, Elsevier; 
� darbs Viļņas Tehniskās universitātes žurnāla “Engineering Structures and 

Technologies” redkolēģijā. 
 

Starptautiskā sadarbība mācību jomā: 
� pieredzes un metodisko materiālu apmaiņa maģistrantūras un doktorantūras studiju 

programmās Būvzinātnē (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte, Viļņas Tehniskā 
universitāte, Helsinku Tehniskā universitāte, Stokholmas Tehniskā universitāte, 
Chalmers Tehniskā universitāte, Oslo universitāte); 

� piedalīšanās Vācijas-Latvijas kopprojektā “Eirokodeksu ieviešana konstrukciju 
projektēšanas praksē Latvijā”: darbs semināros būvkonstrukciju priekšmetos, lekciju 
lasīšana Latvijas būvinženieriem; 

� ERASMUS projekta ietvaros sadarbība ar Avans Hogeschool's-Hertogenbosch, 
Nīderlande.  

 
Sadarbība ar Latvijas augstskolām, firmām un profesionālām organizācijām: 

� zinātnisko konferenču organizācijā, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
programmu ietvaros (RTU, LU Polimēru mehānikas institūts); 

� ar Latvijā darbojošos ārzemju firmu pārstāvniecībām (AB Svenska SIKA, 
BAYOSAN Wachter GmbH & Co u.c.); 

� projektēšanas organizācijām; 
� akadēmiskām un profesionālām organizācijām (Materiālu pētīšanas biedrība, Latvijas 

būvinženieru savienība, Latvijas betona savienība, Nacionālā mehānikas asociācija 
u.c.) 

 

8. Būvzinātnes doktorantūras studiju programmas attīstība 

Uzdevumi doktorantūras studiju organizācijā: 
� uzsākt doktora studiju programmas apguvi un izstrādāt iespējamos variantus 

eksternatūras studijām akadēmiskajam personālam, kas saistīts ar būvniecības 
speciālistu sagatavošanu un kam vēl nav inženierzinātņu doktora grāds; 

� piesaistīt doktorantūras studijām erudītos maģistrantus, kuru intelektuālais potenciāls 
ir pietiekams doktora studiju programmas apgūšanai; 
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� būvniecības speciālistu līmeņa paaugstināšanai valstī, doktora studijas ieteikt 
fakultātes sadarbības mācību iestāžu (koledžu) mācībspēkiem; 

� popularizēt doktora studijas ministrijās, aģentūrās un firmās, kur strādā fakultātes 
absolventi; 

� sagatavot priekšlikumus Pašvaldību ministrijai un Ekonomikas ministrijai: 

1) par to, lai ministrijas pārraudzībā un pakļautībā esošajās institūcijās personāla 
komplektēšanas nolikumos kā viens no svarīgākajiem stimulējošiem faktoriem un 
karjeras attīstības priekšnoteikumiem būtu pretendenta zinātniskais grāds, 

2) par to, lai personāla alga tiktu diferencēta, ievērojot akadēmisko un zinātnisko 
kvalifikāciju; 

� fakultātes pētniekiem savos projektos iesaistīt attiecīgās specialitātes doktorantus. 

Uzdevumi doktorantiem programmas mērķa sasniegšanai: 
� pilnībā apgūt inženierpētījumu klasisko un jaunāko metožu izmantošanas prasmi, 

saistot to ar darbu fakultātes Inženierekspertīžu centrā un ražošanu uzņēmumos; 
� padziļināt teorētisko sagatavotību materiālzinību un konstrukciju mehānikā, kā arī 

skaitlisko metožu izmantošanā zinātnisko problēmu risināšanai; 
� sasniegt augsta līmeņa prasmi svešvalodu lietošanā pētniecības un izglītības darbā; 
� veikt pētījumus par aktuālām tēmām zinātnes un valsts tautsaimniecības interesēs; 
� pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos izdevumos un prezentēt starptautiskās 

konferencēs; 
� izstrādāt un iesniegt promocijas darbu, kas sagatavots augstā zinātniskā un tehniskā 

līmenī. 

 

9. Pašnovērtējums 
 
 Doktorantūras programmas realizācija notiek atbilstoši Starptautiskās akreditācijas 
komisijas ekspertu ieteikumiem un atbilst tai izvirzītajām prasībām, mērķiem un uzdevumiem. 
Studijas Būvzinātnes doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 
LLU doktora programmu standartam. Doktorantu veiktie pētījumi vairumā gadījumu atbilst 
Eiropas Savienības valstīs veicamo pētījumu līmenim.  

LIF vadošie zinātnieki spēj sekmīgi nodrošināt kvalificētu doktorantu darbu vadību, kā 
rezultātā veidojas augstas kvalifikācijas speciālisti darbam LLU, Latvijas valsts institūcijās, 
ārvalstu uzņēmumos, Eiropas Komisijas institūcijās un organizācijās. 
 Latvijā ir nepieciešams valsts pasūtījums būvniecības tematikai, lai līdzsvarotu pētījumu 
skaitu starp zinātnes nozarēm un risinātu valstī izvirzītās prioritārās problēmas un līdz ar to 
saņemtu Latvijas Zinātnes Padomes finansējumu. Pārejot uz viena zinātniskā grāda sistēmu, būtu 
lietderīgi ieviest licenzētā doktora grādu, kā tas ir Zviedrijā un Somijā. Tas dotu iespēju lētāk un 
ātrāk sagatavot augstākas kvalifikācijas speciālistus. 
 Citu Eiropas valstu augstskolās nav nepilnā laika doktorantūra. Doktoranti strādā 
katedrās kopā ar darba vadītāju, veicot asistenta pienākumus. LLU nepilnā laika doktorantu 
darba vietas parasti ir ārpus universitātes, kas traucē regulāru doktoranta un zinātniskā darba 
vadītāja sadarbību. 
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Stiprās puses 

 
Novērtējamā laika periodā uzlabojies Būvzinātnes studiju programmas materiāli 

tehniskais nodrošinājums: ir iegādāti mūsdienīgi instrumenti eksperimentu veikšanai, 
nokomplektētas un paplašinātas datorklases ar atbilstošu mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu un 
programmatūru. Ir uzlabojusies sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām (dalība zinātniskās 
konferencēs, publikācijas). 

Jāatzīmē, ka būtiski uzlabojusies bibliotēku apgāde ar speciālo literatūru. Katedras ik 
gadus atvēl līdzekļus jaunu grāmatu iegādei. Nozīmīga ir iespēja studentiem izmantot Internetā 
pieejamos materiālus, ko nodrošina Interneta pieslēgums datorklasēs. 

Universitātē nepārtraukti notiek studentu uzņemšana doktorantūrā. Tas ļauj secināt, ka 
interese pakāpeniski palielinās, aug motivācija celt zināšanu līmeni un kvalifikāciju mūsdienu 
darba tirgus apstākļos. Bez tam, pozitīva loma ir ari algu līmeņa paaugstināšanai LLU 
akadēmiskajam personālam. 

Pēdējā gada laikā kā prioritārs virziens pieņemts Būvfizikas laboratorijas un 
būvkonstrukciju pārbaudes un modelēšanas laboratorijas izbūve un aprīkojuma iegāde par 
strukturālo fondu līdzekļiem. Atskaites periodā Būvkonstrukciju katedras lielgabarīta 
konstrukciju pārbaudes iekārta ir uzstādīta un tiek izmantota pārbaudēs. 

Atskaites periodā Būvzinātnes studiju programmā ir iestājušies 5 doktoranti. 
 
Vājās puses 

 
Būvzinātnē eksperiments ir viens no svarīgākajiem pētījumu elementiem. Patreiz studiju 

programmas resursu struktūrā vājākais posms ir laboratoriju iekārtu un aprīkojuma pilnīga 
apguve nopietnu eksperimentu veikšanai. Lai to sekmīgi veiktu nepieciešams speciāli apmācīts 
tehniskais personāls. 

Materiālo apstākļu dēļ studenti strādā ražošanā, tāpēc nereti ir gadi jumi, kad studenti uz 
zināmu laiku pārtrauc studijas, tiek novilcināta programmas apguve, doktora darba sakārtošana 
un aizstāvēšana. 

Salīdzinoši maza ir studentu interese par stažēšanos ārzemēs, jo pietiekami nav apgūtas 
svešvalodas. Daudzi LIF mācībspēki strādā ar nepilnu slodzi, tāpēc dažreiz cieš doktorantu un 
zinātnisko vadītāju kopdarbība. 

Doktorantu skaits Būvzinātnes studiju programmā ir mazs un mainīgs. Rezultātā no 
kopējā skaita izdalās tikai mērķtiecīgākie un spējīgākie. Salīdzinoši nelielais doktorantūras 
studentu skaits Būvzinātnes specialitātē saistīts arī ar akadēmiskās izglītības zemo prestižu valstī 
un nelielo atalgojumu akadēmisko darbinieku karjeras sākumposmā. Šo iemeslu dēļ studentiem 
bieži nav motivācijas turpināt studijas doktorantūrā. Šā iemesla dēļ LLU Doktorantūras daļa 
2008. gadā sakarā ar studija plāna nepildīšanu atskaitījusi iepriekš studējošos studentus. 
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1. pielikums 

BŪVZINĀTNES 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas mērķis 

Doktorantūras programmas mērķis ir nodrošināt paaudžu maiņu Būvzinātnē un Lauku inženieru 
fakultātes akadēmiskā personāla sastāvā, kā arī sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu 
zinātnieku paaudzi. Doktorantūras studiju un zinātniski pētnieciskā darba mērķis ir nodrošināt, lai jaunie 
zinātnieki: 

• spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba principiem; 
• būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 
• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē un dotu savu oriģinālu ieguldījumu tās 

attīstībā; 
• ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā zinātniskā kontekstā 

nacionālā un starptautiskā mērogā; 
• būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu izstrādē; 
• iegūtu pedagoģiskā darba pieredzi un prasmi iepazīstināt ar sava zinātniskā darba rezultātiem 

savas valsts un starptautisko auditoriju; 
• izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

 

Programmas uzdevumi 

Doktorantūras programmas uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiska sagatavotības līmeņa 
speciālista zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu pilnveidošanu, kas nodrošina: 

• kvalitatīvus pētījumus un jaunu zinātnisku atziņu gūšanu materiālzinātnē, būvmateriālu 
tehnoloģijā, konstrukciju aplēsēs un būvražošanā; 

• pedagoģiskā un administratīvā darba iemaņu apgūšanu; 
• iekļaušanos starptautiskajā akadēmiskajā apritē; 
• kvalitatīvu zinātnisko pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. 

 

Studiju virzieni un piešķiramais grāds 

Doktorantūras studiju virzieni Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes specialitātē ir atbilstoši 
Latvijas Būvzinātnes apakšnozarēm: 

• būvmateriāli un tehnoloģija; 
• būvmehānika; 
• būvkonstrukcijas; 
• ģeodēzija; 
• siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas. 
Iegūstamais zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.). 

 

Programmas realizācija 
1. Doktoranta teorētisko studiju saturu piedāvā zinātniskais vadītājs, saskaņojot ar doktorantu, 

akceptē attiecīgās katedras akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina LLU atbilstošās zinātnes 
nozares (apakšnozares) promocijas padome vai LIF dome divu mēnešu laikā pēc studiju 
uzsākšanas. 

2. Doktora studiju specializācijas kursu saturu nosaka individuāli katram doktorantam studiju 
programmas ietvaros, ņemot vērā izvēlēto pētījumu virzienu. 

3. Programmas apguve notiek saskaņā ar doktorantūras studiju plānu. 
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2. pielikums 
 

BŪVZINĀTNES SPECIALITĀTES PILNA LAIKA DOKTORANTŪRAS STUDIJU PLĀNS 
 

 
Studiju apjoms semestros KP 

 
Studiju priekšmeti 

 

 
Kontroles 

veids 

 
Kursa 
apjoms 

KP 
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 

1. Teorētiskās studijas         

Profesionālās svešvalodas speckurss EK 4 2 2     

Pētījumu metodoloģija IE 4 2 2     

Zinātnes apakšnozares speckurss EK 6 - 10    6 - 10   

Pētījumu virziena speckurss  * EK 8     8  

Skaitliskās metodes būvniecībā IE 2   2    

Pētījumu plānošana un datu analīze IE 2  2     

2. Zinātniskais darbs         

Pētniecība, rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs, 
promocijas darba sagatavošana un noformēšana 

 90...100 2...4 2...4 12 ... 16 20...24 24...28 32...36 

Kopā  120 ≥6 ≥8 ≥18 ≥28 ≥28 ≥32 

* Skat. 3. pielikumu  
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 3. pielikums 

 
PĒTĪJUMU VIRZIENA SPECKURSA PRIEKŠMETI 

 

 1. Būvmateriāli un to tehnoloģijas teorētiskie pamati  8 KP 

 2. Materiālzinātne, materiālu un elementu reoloģija 8 KP 

 3. Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 8 KP 

 4. Koksnes materiāli un to konstrukcijas 8 KP 

 5. Grunts mehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 8 KP 

 6. Darinājumu drošums un to optimizācija 8 KP 

 7. Ēku enerģētika un tās optimizācija 8 KP 

 8. Mikroklimata sistēmas un to darbība 8 KP 

 9. Ūdensapgādes sistēmas 8 KP 

 10. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 8 KP 

 11. Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija 8 KP 

 12. Ģeodēziskais pamattīkls un ģeodēzisko tīklu izlīdzināšana 8 KP 

 13. Valsts augstuma atskaites sistēmas, precīzā nivelēšana 8 KP 
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4. pielikums 

BŪVZINĀTNES DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS UN KURSI 

Mācībspēks Zinātniskais grāds, amats Pasniedzamie kursi 

Daina Grasmane 

Sarmīte Bremze 

Ilze Blusanoviča 

Imants Liepa 

Irina Arhipova 

Līga Paura 

Jānis Brauns 

 

 

 

 

Juris Skujāns 

Jānis Valters 

Guntis Andersons 

Jānis Kreilis 

 

Lilita Ozola 

Bruno Ķirulis 

Uldis Iļjins 

Arturs Lešinskis 

 

Ēriks Tīlgalis 

 

Dr. paed., docente 

Dr. paed., docente 

Mag. Phil., lektore 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesore 

Dr. sc. ing., docente 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

 

 

 

 

Dr. sc. ing., profesors 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

 

Dr. sc. ing., docente 

Dr. sc. ing., docents 

Dr. habil. sc. ing., profesors 

Dr. sc. ing., docents 

 

Dr. sc. ing., asoc. profesors 

 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu val.) 

Profesionālās svešvalodas kurss (vācu val.) 

Zinātniskā darba metodoloģija 

Zinātniskā darba metodoloģija 

Zinātniskā darba metodoloģija 

Būvmateriāli un konstrukcijas 

Pētījumu plānošana un datu analīze 

Skaitliskās metodes būvniecībā 

Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvmateriāli tehnoloģijas teorētiskie pamati 

Pētījumu plānošana un datu analīze 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Skaitliskās metodes būvniecībā 

Gruntsmehānika un elementu darbs uz elastīga pamata 

Koka un plastmasu konstrukcijas 

Darinājumu drošums un optimizācija 

Būvfizikas speckurss 

Mikroklimata sistēmas un to darbība 

Ēku enerģētikas optimizācija 

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 

Ūdensapgādes sistēma 



 

16 
 

5. pielikums 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 
 

1. Vācu-latviešu būvniecības terminu vārdnīca. Apmēram 18 000 terminu/ Sastādītāji: L.Ozola, 
R.Sipoviča. DEUTSCH – LETTISCH WÖRTERBUCH FÜR BAUWESEN. Etwa 18 000 
Fachbegriffe. Herausgegeben L.OZOLA und R.SIPOVIČA.- Jelgava, LLU, 2004. 

2. Ozola L., Keskküla T. Reliability based classification of timber structures/ Proceedings of the 8th 
World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, Finland, June 14-17, 2004: 
Volume I: Presentations held on Monday.- pp 229-232. Joint author T.Keskküla 

3. Ozola L.. Sample Size Effects in Engineering Predictions of Wood Strength/ Proceedings of the 
8th World Conference on Timber Engineering. WCTE 2004. Lahti, Finland, June 14-17, 2004: 
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stinguma īpašību statistiskie raksturotāji (Statistical Estimates of Strength and Stiffness Properties 
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ievērtēšana jumta vēdināšanas modelī. / International Scientific Conference “Civil Engineering 

05” Jelgava, May 26-27, 2005. 
9. Referāts 9. Pasaules konferencē Koka inženierzinātne Ozola, L., Keskkula, T. & Miljan, J. 

Assessment of timber structures. 9th World Conference on Timber Engineering, Section 

Reliability. Portlendā, ASV, 2006.  
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Portlendā, ASV, 2006.  
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12. Referāts starptautiskā seminārā; Ozola L. Problems dealt with Design and Construction of Timber 
Structures in Latvia. TIMBER SEMINAR, Apr. 12 2006 in Tartu, Ehitaja puidukoolitus, 12.Aprill 
EMÜ. 
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14. Referāts starptautiskā konferencē: J.Brauns, K.Rocens, Behaviour and optimization of 
environmental sensitive layered systems. 8th Symposium on Building Physics in the Nordic 

Countries. Copenhagen, Denmark, June 16-18, 2008. 
15. Referāts starptautiskā konferencē: Ozola L. Contribution to the improvement of design conditions 

for glulam beams. 10th World Conference on Timber Engineering WCTE2008. June 2-5, 2008, 
Miyazaki, Japan. 

16. Referāts starptautiskā konferencē: Brauns J., Rocens K., Computational modeling of adaptive 
composite elements. 21st Nordic Seminar on Computational Mechanics. October 16-17, 2008, 
Trondheim, Norway. 

17. J.Brauns, K.Rocens, Strain and strength analysis of laminates with adaptive properties. XV Intern.l 

Conf. Mechanics of Composite Materials. May 26 - 30, 2008, Riga, Latvia. 
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18. J. Brauns, K. Rocens. Reliability and durability assessment of concrete and composite structures. 
Intern. Conf. „Stability and Ductility of Structures”, September 24–25, 2009. Lithuania, 
Vilnius,Vilnius Gediminas Technical University. 

19. J. Brauns, K. Rocens, R Ozolins. Reliability Estimation of RC and Composite Structures. Intern. 
ECCE Conference EUROINFRA 2009 “Current State and Challenges for Sustainable 
Development of Infrastructure”, October 15-16, 2009. Helsinki, Finland, RIL Finnish Association 
of Civil Engineers. 
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Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 
 

Viens no galvenajiem uzdevumiem Doktorantūras programmai ir nodrošināt paaudžu 
maiņu Lauku inženieru fakultātes akadēmiska personāla vidū, tajā skaitā mācību personāla 
sastāvā, kas veic doktorantu izglītošanu un jauno zinātnieku audzināšanu. Tas ir veicams tikai 
pēctecības rezultātā, kad patreizējie zinātņu doktori un habilitētie zinātņu doktori programmas 
ietvaros nodod savu pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredzi saviem doktorantiem. Tas 
visefektīgāk ir panākams, kad kopā ar doktorantūras studentiem tiek organizēti un izpildīti 
zinātniski eksperimenti, veikti teorētiski pētījumi. Kopdarbības rezultātā tiek nodrošināts, lai 
jaunie zinātņu doktori ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekļauties plašākā 
zinātniskā kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā. 

Lauku inženieru fakultātes administrācija un programmas akadēmiskais personāls 
veicina doktorantu iesaistīšanu mācību darbā fakultātē, kā arī noslēgtajos starptautiskajos 
projektos, LZP projektos un zinātniskajos līgumdarbos. 

Gandrīz visi Būvzinātnes doktorantūras studenti veic mācību darbu fakultātē. Tā, 
piemēram, Arhitektūras un būvniecības katedras dokturantūras students Normunds Osītis ir 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centra tālākizglītības kursu 
programmas „Energoauditors” vadītājs, kā arī piedalās diplomprojektu vadīšanā un 
recenzēšanā. Būvkonstrukciju katedras doktorants Ulvis Skadiņš vada praktisko projektēšanu 
3. kursa pilna laika būvniecības specialitātes studentiem, kā arī lasa lekcijas Dzelzsbetona un 
mūra konstrukcijās 4. kursa LLU nepilna laika (arī RCK absolventi) studentiem. Arhitektūras 
un būvniecības katedras dokturantūras students Mārtiņš Fībigs pilna un nepilna laika 
studentiem pasniedz kursus Lauksaimniecības ēkas, Zemnieku saimniecības, kā arī vada 
praktiskās nodarbības disciplīnā Projektēšana AUTOCAD vidē. Ģeodēzijas apakšnozares 
doktorants Armands Celms lasa lekcijas un vada praktiskos darbus ģeodēzijā, ko apgūst 
Lauku inženieru fakultātes studenti. 

LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras dokturantūras 
studenti Raitis Brencis, Andris Veinbergs un Normunds Osīts piedalījušies vairāku projektu 
pieteikumu sagatavošanā un realizācijā: 

1) ERAF projekts „Zinātnes infrastruktūras uzlabošana LLU” ietvaros” id.Nr. LLU AK 
2008/02; 

Projekta ietvaros tika izveidotas akustikas un energoefektivitātes laboratorijas, kurās notiek 
studentu apmācība būvakustikā un ēku energoefektivitātes paaugstināšanā. Tiek papildināta 
būvfizikas laboratorija, kur notiek studentu apmācība būvfizikā.  

2) „Zinātne un inovācijas”, 2.1.1.pasākums „Jaunu kompozītbūvmateriālu izstrāde uz 
putuģipša bāzes ar šķiedraugu stiegrojumu un no tiem veidotu sistēmu pētījumi”; 

3) ERAF Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013. gadam. 
Projekts „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”. 

Iepriekš minētie un citi doktoranti aktīvi piedalās fakultātes mācību, pētnieciskajā un 
arī sabiedriskajā darbā. Tas parāda viņu attieksmi pret pedagoģisko darbu un vieš cerību, ka 
viņi sekmīgi turpinās vecāko kolēģu darbu. Savkārt no Universitātes puses Doktorantūras 
studijas ir organizētas, lai paātrināti un mērķtiecīgi sagatavotu jaunu zinātnieku un 
augstskolas mācībspēku paaudzi. 

LLU Lauku inženieru fakultātes Būvzinātnes doktora studiju mērķprogrammā 
nākošiem 6 gadiem ir paredzēts radīt institucionālos, metodoloģiskos un dispozīcijas 
apstākļus, kas veicinās starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa zinātnieku 
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un augstākās kvalifikācijas speciālistu jaunas paaudzes veidošanos un radīs iespējas 
doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētnieciskā darba metodes un 
tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu 
inženierzinātņu doktora grādu. 

 

 

Būvzinātnes doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes kontrole 
 

Iekšējā kvalitāte un tās novērtēšana ir nepārtraukts pilnveides process. Šajā procesā 
nepieciešams: 

1) apzināt visus darbības procesus; 

2) izveidot mehānismu katra atsevišķa procesa pilnveidei; 

3) iesaistīt visu personālu attīstības procesā. 

Visa studiju procesa kvalitāte tiek vērtēta Lauku inženieru fakultātes Domes sēdē. 
Ikvienas jaunas studiju programmas pieteikums (programmas nepieciešamība, programmas 
saturs, apjoms, tās salīdzinājums ar jau esošām) kā arī jaunu mācību priekšmeta pieteikums 
(priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas atbilstība studiju programmas mērķiem 
u.c.) tiek apspriests un apstiprināts iepriekš sagatavotā Domes sēdē. 

Pirms Domes sēdes Būvzinātnes doktora studiju programmas problēmas tiek 
apspriestas Būvniecības un arhitektūras katedras un Būvkonstrukciju katedrās, pieaicinot šo 
katedru un arī citu struktūrvienību speciālistus. Tiek risinātas gan ar studiju procesu saistītās 
problēmas (priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju un praktisko nodarbību metodoloģija u.c.), 
gan arī fakultātes stratēģijas un tālākas attīstības jautājumi, sagatavoti materiāli 
apstiprināšanai Domē un LLU senātā. 

Iekšējā kvalitātes kontroles sistēmu ir nepieciešams pilnveidot, ieviešot ikgadēju 
studiju procesa un zinātniskās darbības auditu ar regulārām atskaitēm par faktisko stāvokli. 
Nepieciešams arī palielināt potenciālo darba devēju lomu studiju programmu un satura 
izvērtējumā, piegriežot lielāku vērību saiknei “students – pasniedzējs – darba devējs – 
absolvents”. Pēdējā laikā ir izveidots Padomnieku konvents, kas ir iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā un finansiālo jautājumu risināšanā. 

Būtiska loma augstākās izglītības iekšējās kvalitātes kontrolē ir individuālā mācību 
spēku vērtēšana. Šī kontroles forma tie realizēta arī LLU doktora studiju programmas 
realizācijā. Galvenie kontroles veidi ir: 

1) studentu aptaujas; 

2) prasības mācībspēku kvalifikācijas pilnveidošanai; 

3) kontrole studiju procesā. 

 
 

Studējošo līdzdalība Būvzinātnes doktora studiju programmas 

pilnveidošanā 
 

Izglītības kvalitātes paaugstināšanai nepieciešams ieviest jauktās doktorantūras 
programmas, kur eksperimentu objekts un vieta ir Latvijā, bet teorētiskā daļa tiek izstrādāta 
ārzemju augstskolās, kur ir starptautiski atzīts zinātnisko pētījumu līmenis dotajā apakšnozarē. 
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Šajā sakarībā būtiski tiek pilnveidotas eksperimentālās laboratorijas, par ko arī tiek norādīts 
iepriekšējā starptautiskās akreditācijas komisijas ziņojumā. 

Būvzinātnes doktorantūras studenti aktīvi piedalās pētnieciskās bāzes infrastruktūras 
uzlabošanā un sakārtošanā. Tā Būvkonstrukciju katedras doktorants Ulvis Skadiņš ir 
piedalījies Zwick/Roel lielizmēru konstrukciju automatizētās pārbaudes mašīnas iegādē 
testēšanā un pasūtījumu izpildīšanā. Doktoranti Raitis Brencis, Andris Veinbergs un 
Normunds Osīts ir piedalījušies Būvfizikas laboratorijas aprīkojuma pilnveidošanā. Ar viņu 
līdzdalību iegādātas un apgūtas šādas laboratorijas iekārtas: 

4) Būvfizikas laboratorijas iekārtu komplekts; 

5) Akustisko pārbaužu laboratorijas iekārtu komplekts; 

6) Klimatiskās kameras ar vadības un eksperimentālo datu reģistrācijas 
aprīkojumu komplekts; 

7) Digitālā mikroskopa komplekts; 

8) Digitālā virsmas mikroskopa datu reģistrācijas komplekts. 
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