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1 Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības (koledţas izglītības) studijas 

 

 

Profils Būvniecība 

RTU programma Būvdarbu vadīšana 

Studiju līmenis Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

(koledţas izglītības) studijas 

Nominālais studiju ilgums 2.5 gadi 

Studiju apjoms 100 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija Būvdarbu vadītājs 

Studiju programmas mērķi Studiju procesā apgūt praktiskas zināšanas, kas 

sakľojas fundamentālajās tehniskajās un dabas 

zinātnēs, prasmi un spējas radīt drošas, racionālas, 

estētiski kvalitatīvas un videi draudzīgas būves, lai 

sagatavotu 4. līmeľa profesionālās kvalifikācijas 

būvdarbu vadītājus patstāvīgam darbam vai 

turpmākām 5. līmeľa studijām transportbūvēs. 

Uzdevumi Apgūt studiju programmas priekšmetus. 

Izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu. 

  

 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes vēstuli no 20.01.2007. Nr.142372/1-21./142372 un 

Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli no 22.03.2007. Nr.1-14/1830 tika uzsākta 

programmas izstrāde. 

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma ‖Būvdarbu vadīšana‖ apstiprināta RTU 

Senāta sēdē 2007. g. 28. maijā, prot. Nr. 514 realizēšanai RTU Liepājas filiālē. 

Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisija 2007. gada 07. augustā izsniegusi 

Rīgas Tehniskajai universitātei LICENCI Nr. 04051-122 par tiesībām īstenot pirmā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Būvdarbu vadīšana” 

būvdarbu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai (41582) RTU Liepājas filiālē. 

Reformas Latvijas ekonomikā un darba tirgus attīstība veicina būtisku pārmaiņu 

nepieciešamību izglītības sistēmā. Darba tirgum nepieciešami speciālisti ar mūsdienu 

prasībām atbilstošu kvalifikāciju. Tas atbilst arī Latvijas profesionālās izglītības sistēmas 

reformas mērķim – uz darba tirgu orientētas profesionālās izglītības sistēmas izveide. 

Tātad jāattīsta profesionālā izglītība programmas ne tikai vidējā, bet arī augstākajā 

izglītības pakāpē. Profesionālās izglītības likums paredz pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības pastāvēšanu. Tādēļ jāuzsāk pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

(koledţas) izglītības veidošanu, uzsākšanu un realizēšanu. 

Būvniecība ir sena nozare, kurā būvniecības speciālisti tika sagatavoti Latvijas pirmajā 

tehniskajā augstskolā Rīgas Politehnikumā, sākot ar tās nodibināšanu 1868.gadā. 

Nozīmīgi ir tas, ka jau daudzus gadus strauji pieaug būvniecības darbu apjomi, tātad 

būvniecība ir perspektīva tautsaimniecības nozare, ar attīstības tendenci. Līdz ar to var 
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paredzēt, ka aizvien pieaugs pieprasījums pēc darba spēka, jo šajā nozarē tiek nodarbināts 

liels cilvēku skaits. Darba tirgū ir konkurence nevis starp darba ņēmējiem, bet starp darba 

devējiem. Sevišķi pieprasīti ir tieši pirmā līmeņa profesionālo studiju beidzēji. Jāatzīmē, 

ka Latvijā ir vāji attīstīta reģionālā izglītība, būvdarbu vadītāja studijas RTU Liepājas 

filiālē ir ieguvums visam Liepājas reģionam. 

Lai nodrošinātu darba tirgu ar nepieciešamo darbaspēku, jāveic mūsdienīgu izglītības 

programmu izstrāde un realizēšana izglītības iestādēs. Darba tirgū ir nepieciešami nozarē 

kompetenti speciālisti, ar attīstītu domāšanu, informācijas ieguves un atlases prasmi, 

patstāvību, lēmumu pieņemšanas spēju, atbildības sajūtu komunikabilitāti u.t.t.  

Programmu izstrādājot, ievērotas izglītības tendences Eiropā, turklāt programma tika 

veidota tā, lai būtu Eiropā atpazīstama, lai studenti iegūtu gan praktiskās zināšanas, gan 

praktiskās iemaņas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū. 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Likumu ―Par būvniecību‖ termins ―būvniecība‖ ietver 

sevī izmeklēšanas, projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas darbus.  

 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas būvdarbu vadītājus, kas var veikt sareţģītu izpildītāja darbu, 

kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.  

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledţas izglītības) studiju programma 

paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās 

padziļināti apgūt fundamentālās zinātnes, būvniecības virzienam atbilstošus tehniskos un 

ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāri – sociālos priekšmetus. 

 

Pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības (koledţas izglītības) studiju rezultātā 

students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai 

varētu turpināt studijas profesionālā bakalaura programmā „Būvniecība‖. Pirmā līmeņa 

profesionālo studiju laikā students apgūst spējas: 

 pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus 

 darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā  

 uzklausīt viedokļus, izvērtēt situāciju, pieņemt patstāvīgus lēmumus un 

uzņemties atbildību 

 uzstāties ar ziņojumu par profesionāliem jautājumiem 

 strādāt ar modernām informācijas sistēmām, atlasīt un noteikt, dotajā brīdī 

nepieciešamo informāciju 

 organizēt un vadīt būvdarbu procesu, atbilstoši EN prasībām, izvēloties 

optimālo tehnoloģiju un materiālus 

 novērtēt būves tehnisko stāvokli 

 veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus 

 projektēt diplomēta- sertificēta būvinţeniera vadībā 

 aprēķināt darbu apjomus, izmaksas 

 aprēķināt būvdarbu materiāli - tehniskos resursus 

 izmantot savā darbā ģeodēziskos un mērinstrumentus 

 

Studiju laikā students iegūst vismaz 16 nedēļas ilgu praktiskā darba pieredzi. 
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Pirmā līmeņa profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas ļauj uzsākt sabiedrisku un 

profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistu aprindām. 

 

Programma paredz studijas 2.5 gadu (pilna laika) un 3 gadu (nepilna laika) laikā ar 

apjomu 100 KP. Pēc studiju beigšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas students 

iegūst būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. 

 

Kvalifikācija – Būvdarbu vadītājs pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un 

būvniecības standartus, pārzina uzņēmuma vadīšanas pamatus, prot veikt būvdarbu 

operatīvu plānošanu, orientējas darba likumdošanā, zina būvobjektu projektēšanas un 

aprēķinu pamatus, spēj novērtēt būvmateriālu īpašības un izvēlēties tos, spēj novērtēt 

būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas līdzekļus, būves tehnoloģisko aprīkojumu un 

izvēlēties tos, pārzina būvuzņēmējdarbības pamatus. Prot nodrošināt būvdarbu izpildi 

atbilstoši darba rasējumiem, darbu veikšanas projektam un būvnormatīviem, kā arī darba 

drošības un aizsardzības prasībām. Prot organizēt un vadīt būvdarbus pareizā 

tehnoloģiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku materiālu un darba laika patēriņu. Prot 

veikt būvju nospraušanas darbus un realizēt būvdarbu ģeodēzisko kontroli. 

Pārzina būvkonstrukcijas un to elementus, slodţu shēmas un darbību, spēj aprēķināt 

vienkāršus būves elementus, pārzina būvniecības pamatus. Spēj veikt būvdarbu apjomu 

uzmērījumus un aprēķinus, materiālu patēriņa, transporta līdzekļu, energoiekārtu un 

mehānismu darba uzskaiti. Spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloģiskos procesus 

piedalīties uzņēmuma darba ekonomiskajā analīzē. Prot sastādīt un realizēt mazā 

būvuzņēmuma biznesa plānu. 

 

Darba iespēju apraksts 

Darba iespējas pēc absolvēšanas: būvniecības objektos, kā būvdarbu vadītājs, ģeodēzists, 

būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu raţošanas uzņēmumos un laboratorijās, 

projektēšanas birojos. 

 

Studiju laikā jāapgūst šādi priekšmeti: 

 

Kods  Priekšmets  Kredītpunkti  

A  Programmas obligātie priekšmeti  70  

BKO118  Matemātika  5  

BKO106  Fizika 3  

BMT305  Būvķīmija 2  

BTG131  Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika  2  

IUE217  Uzņēmējdarbības ekonomika 2  

BBM101  Datormācība (pamatkurss) 3  

BTB150  Ievads būvniecībā  1  

IDA117  Darba aizsardzības pamati  1  

EEE226  Elektrotehnika un elektronika 2  

BSG505  Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana  2  

BRC110 Inţenierģeoloģijas pamatkurss  2  

BMT251  Būvmateriāli (pamatkurss)  3  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16164
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16164
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16152
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16152
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16946
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16946
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15430
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15430
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8061
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8061
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16633
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16633
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
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BBM110  Būvmehānikas ievadkurss  3  

BKO205  Būvmehānika (vispārīgais kurss) 3  

BTG242  Datorgrafika (būvgrafika)  2  

BĢE296  Ģeodēzija 3  

BĢE298  Ģeodēzijas praktikums  2  

BRC396 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss  3  

BBR223  Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība  4  

BRC507 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā  2  

BBK308  Būvkonstrukcijas  6  

IBO426  Būvniecības plānošana un organizēšana  2  

BBR211  Individuālā būvniecība  3  

BRC494 Ēku rekonstrukcija un restaurācija  2  

BRC397 Ģeotehnikas pamatkurss 5  

BRC549 Latvijas būvnormatīvi  2  

B2  Humanitārie, sociālie priekšmeti  2  

HSP378  Politoloģija 2  

HSP377  Vispārējā socioloģija  2  

HSP485  Saskarsmes psiholoģija  2  

IUV106  Lietišķā komunikācija 2  

B6  Valodas  4  

D  Prakse  16  

E  Gala / valsts pārbaudījums  8  

BKO008  Kvalifikācijas darbs  8  

 

Programmu daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 

 

Lai veiktu salīdzinājumu, nepieciešams studijās paredzētos priekšmetus neformāli sadalīt 

grupās. Varētu tikt pieņemts sekojošs sadalījums: VIP - vispārizglītojošie studiju kursi, 

NMK - nozares mācību kursi , HSP – humanitārie/sociālie priekšmeti, VA – valodas. 

 

Būvdarbu vadīšanas programmas pirmā līmeņa profesionālo studiju struktūra ir sekojoša: 

 

  Obligātie studiju priekšmeti :           70 KP;  

 vispārizglītojošie studiju kursi     (VIP)                            23 KP;    23% 

 nozares mācību kursi     NMK)                                         47 KP;    47% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                             6 KP; 

 humanitārie/sociālie (HOP)                                         2 KP;      2% 

 valodas                            (VA)                                           4 KP       4% 

 Brīvās izvēles priekšmeti -                                                           0 KP       0 % 

 Prakse -                                                                      16 KP     16% 

 Kvalifikācijas darbs                                                                    8 KP     8% 

                                                                         KOPĀ  100 KP                      100% 
 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16175
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16175
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16778
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16778
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17841
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17841
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16810
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16810
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15656
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15656
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16832
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16832
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16779
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16779
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6604
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6604
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=14993
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=14993
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16145
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16145
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Saskaņā ar Ministru kabineta standartu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

iegūšanai, kopējam mācību kursu apjomam jābūt ne mazāk par 56 KP un 

nepārsniedzot 75% no kopējā programmas apjoma. Programmā obligātie studiju kursu 

apjomu veido VIP + NMK = 64 KP, kas sastāda 64% no kopējā programmas apjoma. 

Saskaņā ar standartu vispārizglītojošo studiju kursu apjomam ir jābūt vismaz 20 KP un 

nozares mācību kursiem vismaz 36 KP, Dotajā programmā kursu apjomi attiecīgi ir 20 

KP un 44 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

 

Prakses apjomam jābūt ne mazākam par 16KP. Dotajā programmā tas ir 20KP,  t.i., 

standarta prasības ir izpildītas. 

 

Kvalifikācijas darbam ir jābūt vismaz 8 KP apjomā, bet nepārsniedzot 10% no 

programmas kopējā apjoma.. Dotajā programmā tas ir 10KP jeb 10%, t.i., standarta 

prasības ir izpildītas. 

 

Būvdarbu vadīšanas studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi ir 

ieskaites, studiju darbi, kvalifikācijas darbs, arodprakse un eksāmeni saskaņā ar 

katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot apmācību kursu 

students aizstāv kvalifikācijas darbu, kas veltīts aktuālām problēmām būvniecības 

nozarē. 

 

Studiju plāns 

 

Programmas nosaukums:  Būvdarbu vadīšana 

Studiju līmenis:   pirmā līmeņa profesionālās studijas 

Izglītības klasifikācijas kods:  41582 

Nominālais studiju ilgums:  pilna laika – 2,5 gadi 

Studiju apjoms:   100 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība:   vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija:  Būvdarbu vadītājs 

  
KP 

 Semestri 

1 2 3 4 5 

A Obligātie studiju priekšmeti  70       

1 Vispārizglītojošie studiju kursi 23  13 7 3   

1.1 Matemātika  5 2E 2E 1E   

1.2 Fizika  3 3E     

1.3 Būvķīmija  2 2I     

1.4 Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika  2 2I     

1.5 Uzņēmējdarbības ekonomika  2  2I    

1.6 Datormācība (pamatkurss)  3 3I     

1.7 Ievads būvniecībā  1 1I     

1.8 Darba aizsardzības pamati  1  1I    

1.9 Elektrotehnika  2  2E,D    

1.10 Apkure, ventilācija un gaisa 

kondicionēšana 

 2   2I   

2 Nozares studiju kursi 47  3 11 16 17  

2.1 Inţenierģeoloģijas pamatkurss  2   2I   
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2.2 Būvmateriāli (pamatkurss)  3 3I,E     

2.3 Būvmehānikas ievadkurss  3  3I    

2.4 Būvmehānika (vispārīgais kurss)  3   3E,D   

2.5 Datorgrafika  2   2I,D   

2.6 Ģeodēzija  3  3I,E    

2.7 Ģeodēzijas praktikums  2   2I,D   

2.8 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss  3  3I    

2.9 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība  4   2I 2E,D  

2.10 Apkārtējās vides aizsardzība 

būvniecībā 

 2  2I    

2.11 Būvkonstrukcijas  6   3I,D 3E,D  

2.13 Būvniecības plānošana un organizēšana  2    2I  

2.14 Individuālā būvniecība  3    3E,D  

2.15 Būvju rekonstrukcija un restaurācija  2    2I  

2.16 Ģeotehnikas pamatkurss  5   2I 3E,D  

2.17 Latvijas būvnormatīvi  2    2I  

B Obligātās izvēles priekšmeti 6  4 2    

1 Valodas 4       

1.1 Angļu valoda  4 2I 2E    

1.2 Vācu valoda  4 2I 2E    

1.3 Franču valoda  4 2I 2E    

2 Humanitārie (sociālie) priekšmeti 2       

2.1 Politoloģija  2 2I     

2.2 Vispārējā socioloģija  2 2I     

2.3 Saskarsmes psiholoģija  2 2I     

2.4 Lietišķā komunikācija  2 2I     

D Prakse 16     4 12 

1. Prakse  16    4I 12I 

E Gala pārbaudījumi 8      8 

1. Kvalifikācijas darbs  8     8D 

 

 

Programmas nosaukums:  Būvdarbu vadīšana 

Studiju līmenis:   pirmā līmeņa profesionālās studijas 

Izglītības klasifikācijas kods:  41582 

Nominālais studiju ilgums:  nepilna laika – 3 gadi 

Studiju apjoms:   100 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība:   vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija:  Būvdarbu vadītājs 

 

  
KP 

 Semestri 

1 2 3 4 5 6 

A Obligātie studiju priekšmeti  70        

1 Vispārizglītojošie studiju kursi 23  10 5 6 2   

1.1 Matemātika  5 2E 2E 1E    

1.2 Fizika  3  3E     

1.3 Būvķīmija  2 2I      
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1.4 Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika  2 2I      

1.5 Uzņēmējdarbības ekonomika  2   2I    

1.6 Datormācība (pamatkurss)  3 3I      

1.7 Ievads būvniecībā  1 1I      

1.8 Darba aizsardzības pamati  1   1I    

1.9 Elektrotehnika  2   2E,D    

1.10 Apkure, ventilācija un gaisa 

kondicionēšana 

 2    2I   

2 Nozares studiju kursi 47  3 9 11 14 10  

2.1 Inţenierģeoloģijas pamatkurss  2   2I    

2.2 Būvmateriāli (pamatkurss)  3 3I,E      

2.3 Būvmehānikas ievadkurss  3  3I     

2.4 Būvmehānika (vispārīgais kurss)  3   3E,D    

2.5 Datorgrafika  2   2I,D    

2.6 Ģeodēzija  3  3I,E     

2.7 Ģeodēzijas praktikums  2   2I,D    

2.8 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss  3  3I     

2.9 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība  4    2I 2E,D  

2.10 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā  2   2I    

2.11 Būvkonstrukcijas  6    3I,D 3E,D  

2.13 Būvniecības plānošana un organizēšana  2    2I   

2.14 Individuālā būvniecība  3    3E,D   

2.15 Būvju rekonstrukcija un restaurācija  2     2I  

2.16 Ģeotehnikas pamatkurss  5    2I 3E,D  

2.17 Latvijas būvnormatīvi  2    2I   

B Obligātās izvēles priekšmeti 6  4 2     

1 Valodas  4       

1.1 Angļu valoda  4 2I 2E     

1.2 Vācu valoda  4 2I 2E     

1.3 Franču valoda  4 2I 2E     

2 Humanitārie (sociālie) priekšmeti 2        

2.1 Politoloģija  2 2I      

2.2 Vispārējā socioloģija  2 2I      

2.3 Saskarsmes psiholoģija  2 2I      

2.4 Lietišķā komunikācija  2 2I      

D Prakse 16      8 8 

1. Prakse  16     8I 8I 

E Gala pārbaudījumi 8       8 

1. Kvalifikācijas darbs  8      8D 
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2 Studiju programmas attīstība 
 

2.1 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 
 

Pamatojoties uz BF Domes 2009.gada 20.februāra sēdes lēmumu (prot. NR.002) 

20.marta sēdes lēmumu (prot. NR.003) un RTU Liepājas filiāles direktora A. Kārkliņa 

2009.gada 14.maija vēstuli, izdots RTU Mācību prorektora 2009.gada 15.maija rīkojums 

Nr. 02000001/42 par izmaiņām pirmā līmeņa profesionālās (koledţas)studiju 

programmas „Būvdarbu vadīšana _ BKV0‖ obligātajā (A) daļā: 

 

-aizstāt studiju priekšmetus 

Kvalitātes sistēmas būvniecībā _ 2 KP ar Latvijas būvnormatīvi – 2 KP; 

Siltumtehnika – 2 KP ar Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – 2 KP; 

Inţenierģeoloģija – 2 KP ar Inţenierģeoloģijas pamatkurss – 2 KP; 

-mainīt apjomu studiju priekšmetam Būvmehānikas ievadkurss no 2 KP uz 3 KP; 

-izslēgt studiju priekšmetu Civilā aizsardzība 1 KP; 

-mainīt obligātās daļas vispārizglītojošo kursu (A.1.sadaļa) apjomu no 24 KP uz 23 KP 

un nozares studiju kursu (A.2.sadaļa) apjomu no 46 KP uz 47 KP. 

 

Sakarā ar izmaiņām studiju programmā veiktas izmaiņas studiju plānos. 

 

2.2 Studiju programmas atbilstība profesionālās 
izglītības standartam. 

 

ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01.04 ietvaros 

pirmo reizi Latvijā, piedaloties Latvijas ceļinieku asociācijai, Latvijas Būvnieku 

asociācijai, Latvijas Būvinţenieru savienībai un Latvijas Celtnieku arodbiedrībai, tika 

veikta Būvniecības nozares izpēte un sastādīts „Būvniecības nozares apraksts‖. Saskaņā 

ar speciālu metodiku tika izstrādāts Profesijas standarts, atbilstoši kuram tika izstrādāta 

izglītības programma. 

Profesijas standarts (PS 0020) Apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2001. 

gada 19. oktobra rīkojumu Nr.587. 

 

2.3 Studiju programmas iekšējās kvalitātes vadības 
sistēma. 

 

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē 

studiju programmas administrācija, katedras, kuras realizē studiju programmu un citas 
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iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes 

Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas 

mehānisma darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 

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

Studiju daļa veic: 

 RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver 

sevi MP atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tās saturam; 

 Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir 

noskaidrot: pirmā kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā, kā arī 

studējošo apmierinātību ar studiju procesu, lekcijām, praktiskajam 

nodarbībām un mācībspēkiem. Anketēšanas rezultāti pieejami RTU Studiju 

daļā.  

2008./ 2009. ak. gadā pirmo reizi bija veikta elektroniskā anketēšana 

ORTUS sistēmā par studējošo apmierinātību ar studiju procesu iegūtie 

rezultāti ir apskatāmi katram mācībspēkam, katedras vadītājam, dekāna 

vietniekam mācību darbā un Mācību prorektora dienesta atbildīgajam 

personām. 

  Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200 

vietas). 

2. RTU fakultāšu līmenis: 

 Reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, 

iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju 

programmu komisijā; 

 Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes 

studējošo pašpārvalde un tās pārstāvji, kuri aktīvi darbojas augstskolas 

lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta 

komisijās un fakultātes Domē. 

3. Katedras, koledţprogrammu nodaļas, studiju programmas administrācijas līmenī: 

 katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā 

studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas 

novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti katedras sēdē, Nozaru studiju 

programmu komisijas sēdē un fakultātes Domes sēdē; 

  reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un 

kursu programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un 

studiju darbu (referātu, studiju darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) 

metodiskie norādījumi; 

 akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām 

mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 

  akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās 

daţādos pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu 

augstskolām, tiekoties ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un 

uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apsprieţot aktualitātes nozarē, studējošo 

pētnieciskos darbus un projektus; 
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 Katedras, koledţprogrammu nodaļas nepārtraukti seko telpu un tehniskā 

aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai un uzlabošanai. 

 

 

3 Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 
 

Programma tiek realizēta ar lekcijām, laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Studiju 

laikā studenti izstrādā studiju darbus un studiju projektus. Studiju darbi paredzēti 

priekšmetos kā Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika; Būvkonstrukcijas; Būvmehānikas 

ievadkurss; Būvmehānika (vispārējais kurss) – 2 gab; Ēku rekonstrukcija un restaurācija; 

Arhitektūras projektēšanas pamatkurss; Individuālajā būvniecība 

Šādā veidā  studenti mācās savu darbību patstāvīgi plānot, organizēt un realizēt, kā arī 

lietot daţādas informācijas tehnoloģijas, tajā skaitā praktiski strādāt ar daţādām datu 

bāzēm. Mācās uzņemties personisku atbildību par savu darbu, vienlaicīgi attīstot prasmi 

strādāt komandā. Projekta darbs parasti tiek veiks grupas ietvaros, bet tas varbūt arī 

individuāls. 

Programmas realizācijas laikā tiek pilnveidota studentu zināšanu pārbaudes semestra 

laikā un eksaminācijas sistēma, pievērsta lielāka uzmanība izstrādājamo studiju darbu 

kvalitātei un apjomam.  

Akadēmiskais personāls regulāri paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties daţādu 

zinātnisko projektu realizācijā, regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 

kongresos. Iegūtā jaunākā informācija tiek izmantota lekciju kursu pilnveidošanai. 

 

 

3.2 Programmas realizācijas resursu analīze 
Dibināšana un notikušās transformācijas 

 

1962.gads – dibināta Rīgas Politehniskā institūta Liepājas Vispārtehniskā fakultāte. 

1989.gads – Pamatojoties uz Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas pavēli Nr.337 no 

13.07.1989. tika radīts Rīgas Politehniskā institūta Liepājas mācību 

zinātniski tehniskais komplekss. 

1990.gads – Rīgas Politehniskā institūta Liepājas mācību zinātniski tehniskais komplekss 

tika pārdēvēts par Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas mācību 

zinātniski tehnisko kompleksu. 

2002.gads – Atbilstoši LR likumdošanai Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas mācību 

zinātniski tehniskais komplekss tiek pārdēvēts par Rīgas Tehniskās 

universitātes Liepājas filiāli, reģistrācijas Nr.3044002314 no 07.11.2002. 

RTU Liepājas filiāle ir daudzpakāpju profesionālās izglītības mācību iestāde, kas 

izveidota 1989.gadā uz RTU Liepājas Vispārtehniskās fakultātes (dibināta 1962.g.), 

Liepājas Politehnikuma (dibināts 1892.g.) un Profesionāli tehniskās vidusskolas (dibināta 

1987.g.) bāzes. Pēc savas struktūras un piedāvāto izglītības programmu klāsta, RTU 
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Liepājas filiāle ir vienīgā šāda veida mācību iestāde Kurzemes novadā. Sadarbībā ar ES 

valstu mācību iestādēm un iespējas praktizēties un studēt ārzemēs nodrošina mūsu 

absolventiem augstu izglītības un profesionālo kvalifikāciju, kas ļauj veiksmīgi konkurēt 

nacionālās un starptautiskā darba tirgū. 

 

 

Telpas 

 

RTU Liepājas filiāles rīcībā nodots Valsts nekustāmais īpašums Liepājā Vānes ielā 

4, kas sastāv no: 

 mācību korpusa (kadastra apz. 1700 012 0641 001) ar kopējo platību 

7403,30 m
2
; 

 darbnīcas ēkas (kadastra apz. 1700 012 0641 002) ar kopējo platību 3904,40 

m
2
; 

 noliktavas ēkas (kadastra apz. 1700 012 0641 003) ar kopējo platību 313,60 

m
2
; 

 piecstāvu dienesta viesnīca (kadastra apz. 1700 012 0641 004) ar platību 

3976,65 m
2.
 

Bez tam RTU Liepājas filiālei ie līgums par ēkas nomu uz 25 gadiem Liepājā 

Kr.Valdemāra ielā 4 ar Liepājas pilsētas Domi. Ēkas kopplatība 4200 m
2
. 

 

 

Materiāli tehniskā bāze 
 

RTU Liepājas filiāles rīcībā ir: 

 divas lekciju auditorijas ar 85 vietām katrā, aprīkotas ar videoprojektoriem, 

Interneta pieslēgumiem un kodoskopiem; 

 viena auditorija (85 vietas) aprīkota ar videonodarbību iekārtu, videoprojektoru 

un elektronisko tāfeli; 

 viena auditorija (85 cietas) aprīkota ar elektronisko tāfeli un videoprojektoru; 

 astoņām lekciju un praktisko darbu auditorijām ar 36 vietām katrā un ar 

atbilstošu aprīkojumu; 

 fizikas, ķīmijas, elektrotehnikas, elektronikas, informācijas tehnoloģiju 

laboratorijas; 

 divas datorzāles ar kopējo datoru skaitu 75 un interneta pieslēgumu; 

 specializētā datorzāle (20 vietas) ar AutoCad 2008, Solid Edge programmām 

būvprojektēšanai; 

 pasniedzēju darba telpas; 

 būvmateriālu pārbaudes laboratorija; 

 ģeodēzijas laboratorija; 

 bibliotēka ar būvniecībai nepieciešamo literatūru un normatīvajiem aktiem;  

 trīs svešvalodu kabineti; 

 informācijas centrs ar 10 interneta datoru pieslēgumiem; 

 lasītava ar 50 vietām; 

 divas sporta zāles; 

 viesnīca ar 200 vietām; 
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 daţādas telpas tehniskajam un saimnieciskajam personālam; 

 studentu ēdnīca (80 vietām). 

Esošā materiāli tehniskā bāze ir mūsdienīga un ļauj īstenot kvalitatīvu studiju procesu. 

 

3.3 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

RTU Liepājas filiālei ir plašs starptautiskās sadarbības tīkls ar ES augstskolām. Ar 

sekojošām augstākajām mācību iestādēm ir noslēgti savstarpējie sadarbības līgumi: 
 Nīderlande (Universitāte Inholland Alkmāra); 
 Dānija (Orhūsas koledža, Nikobing F Tehniskā koledža); 
 Somija (Malmi Biznesa augstskola, Espoo Biznesa institūts, Kemi_Tornio 

universitāte); 
 Krievija (Maskavas Tehniskā universitāte); 
 Vācija (Hamburgas Augstākā tirdzniecības skola, Darmštates Profesionālā 

augstskola); 
 Lietuva (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Klaipēdas būvniecības koledža); 
 ASV (Loģistikas un automatizācijas institūts Vašingtonā); 
 Rīgas Celtniecības koledža; 

Starp augstskolu sadarbības līguma ietvaros tiek realizēts pasniedzēju apmaiņa, 

daţādu ES projektu izstrāde (Leonard oda Vinci A un B procedūras projekti, Erasmus 

programmas projekti) studentu grupu apmaiņa, jaunu metodisko materiālu izstrāde. 

Starptautiskā sadarbība veicina mūsu studentu konkurētspējas paaugstināšanos gan 

nacionālajā, gan globālajā darba tirgū un mūsu pasniedzēju profesionālo izaugsmi. 

Uzsākta sadarbība ar Profesionālās izglītības institūtu Postdamā (Vācija). Studentu 

prakšu iespējas, staţēšanās pasniedzējiem. 

Docente I.Ruperte Leonard oda Vinci programmas projekta „Jaunu iespēju 

meklēšana izglītības plānošanā, organizēšanā un realizācijā celtniecības jomā‖ ietvaros 

piedalījās projekta īstenošanā Profesionālās izglītības institūtā Postdamā (Vācija) 

2009.gada aprīlī. 

 

3.4 Sadarbība ar darba devējiem. 
 

RTU Liepājas filiālei ir izveidojusies produktīva sadarbība ar lielākajiem Liepājas 

uzņēmumiem: 

 A/S „UPB‖; 

 A/S „Liepājas metalurgs‖; 

 A/S „Lauma‖; 

 SIA „Būve‖; 

 SIA „UPTK‖ u.c. 

Studiju programmas tapšanas procesā un tās realizācijas laikā notiek divpusēja 

sadarbība ar darba devējiem, kuras rezultātā studiju programma tika veidota atbilstoši 

darba devēju prasībām un ieteikumiem. Programmas īstenošanas laikā šī sadarbība 

turpinās, uzklausot darba devēju viedokli, iesaistot studiju procesā profesionāļus, 

izmantojot studiju procesā uzņēmumu infrastruktūru. 
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Ar SIA „MB‖ noslēgts līgums par materiālu pārbaudes laboratorijas izmantošanu 

studiju procesā. 

Par studentu prakšu īstenošanu noslēgti līgumi ar SIA „Būve‖, SIA „UPTK‖, A/S 

„UPB‖, SIA „Kurzemes amatnieks‖‖, Latvijas Būvnieku Asociācijas Liepājas filiāli un 

SIA „Krongs‖. 

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi abpusēji ieinteresēti, tā ir 

studiju programmas satura un īstenošanas pilnveides neatņemama sastāvdaļa. 

 

Darba devēji kopumā absolventu teorētisko un praktisko sagatavotību vērtē pozitīvi. 

Darba devēji labprāt turpina sadarbību ar studentiem pēc prakses laika beigām. Jāatzīmē, 

ka jau pēc pirmā kursa studenti ir spējīgi izpildīt projektēšanu skiču līmenī, lasīt 

rasējumus, veikt meistara vai tā palīga pienākumus. 

 

4 Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 

29.janvāra lēmumu ―Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu‖ un RTU Senāta 

2001.g. 25.maija lēmumu ―Par kritērijiem studiju rezultātu novērtēšanai‖. Pārbaudījumi ir 

ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātajiem 

studiju plāniem.  

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, 

pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu 

jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību priekšmeta 

mērķi.  

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaņā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu ― 

Par eksāmenu kārtošanu RTU‖. 

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana notiek publiski, vērtējumu dod RTU Rektora 

apstiprināta Transportbūvju valsts kvalifikācijas eksāmenu komisija, kuras sastāvā ir 

mācībspēki, profesionālo organizāciju un darba devēju pārstāvji.  

 

5 Studenti 
 

Uz atskaites periodu studentu skaits pa kursiem 

 

Kurss Pilna laika (dienas) studijām Nepilna laika 

(nekl.) studijām Budţets Maksa Kopā 

1. 35  35 10 

2. 19 1 20 15 

3. 5  5 12 

Kopā 59 1 60 37 

 

Kopējais studentu skaits 97 
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Gadi Uzľemtie studenti pilna laika (dienas) studijām Nepilna laika 

(nekl.) studijām Budţets Maksa Kopā 

2007. 20 1 21 41 

2008. 20 1 21 11 

2009. 25 0 25  

 

 

5.1 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Aptaujas anketas studējošie aizpilda vienu reizi semestrī, novērtējot katru studiju 

priekšmetu un pasniedzēju konkrētajā studiju kursā. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, lai 

sniegtie atbilţu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēju attieksmi pret konkrēto studentu 

vai studentu grupu ar mērķi saņemt studentu objektīvu informāciju. 

Anketēšanas rezultāti tiek apkopoti un tos izmanto programmas kvalitātes 

uzlabošanā. 

Studējošo aptauja notiek divējādi un neatkarīgi viena no otras: 

 Studējošo aptauju veic studiju programmas administrācija; 

 Studējošo aptauju veic studējošo pašpārvalde. 

Studiju programmas administrācijas studējošo aptaujas anketas (skat. Pielikumu) ir 

sastādīta tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt studiju kursu un pasniedzēja 

darba kvalitāti, kā arī dod iespējas studentam izteikt savu viedokli un sniegt 

priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai un studiju kursu programmas 

pilnveidošanai. 

RTU Liepājas filiāles studentu pašpārvalde reizi gadā organizē pasākumu 

„Pasniedzēju gada balva‖ ar mērķi noskaidrot labākos pasniedzējus 7 nominācijās. 

Pasniedzēju izvirzīšana nominācijās notiek studentiem izvērtējot katra pasniedzēja darbu, 

aizpildot studentu sastādītas anketas. 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Būvdarbu 

vadīšana‖ studējošo aptaujā piedalījās 76 studenti (84% no studiju programmā 

studējošiem). 2008./09.m.g. pavasara semestra studentu aptaujas rezultātu analīze ir 

sekojoša: 

 98% aptaujāto atbildēja pozitīvi, ka pasniedzējs uzsākot kursu iepazīstināja 

ar prasībām un kursa programmu. 

 82% aptaujāto atbildējuši pozitīvi, ka pasniedzējs informējis par to, kā tiks 

vērtēta kursa apguve. 
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 92% atbildējuši pozitīvi, ka kursa viela nav dublējusies ar citu kursu vielu. 

 84% atzīmējuši, ka pasniedzējs ir izklāstījis tēmas saprotami 

 84% atbildējuši, ka tēmas izklāsts bijis sistemātisks un loģisks 

 
 

 92% atzīmējuši, ka pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 

 89% atzīmējuši, ka nodarbības laiks izmantots lietderīgi 

 82% atbildējuši, ka pasniedzēji atspoguļojuši jaunākos nozares sasniegumus 

un problēmas. 

 94% atbildējuši, ka pasniedzēji rosinājuši domāšanu 

  
 96% atbildējuši, ka noteiktā mācību literatūra noder mācību procesā 

 88% atbildējuši, ka pasniedzēji vērtējuši studentu darbu visa semestra laikā 
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 Mācībspēki bijuši taktiski, pieejami atsaucīgi kompetenti, iecietīgi, vidējais 

vērtējums 4,5 (maksimālais vērtējums 5) 

 86% atzīmējuši, ka pasniedzējam bijis labs kontakts ar auditoriju 

 92% atbildējuši, ka pasniedzēji uz lekciju ieradušies bez kavēšanās 

 Mācībspēka nodarbību vadīšana un satura izklāsts bija: 

 organizēts – vidējais vērtējums 4,8 

 viegli saprotams – vidējais vērtējums 4,4 

 interesants – vidējais vērtējums 4,2 

 lieto audiovizuālos uzskates līdzekļus – vidējais vērtējums 4,8 

 ir izdales materiāli – vidējais vērtējums 4,8 

 uzsver svarīgāko – vidējais vērtējums 4,6 

 atvērts diskusijām – vidējais vērtējums 4,6 

 gatavs atbildēt uz jautājumiem – vidējais vērtējums 4,8 

 Vērtēšanas metodika un kvalitāte: 

 objektīvi – vidējais vērtējums 4,7 

 stingrs vērtējums – vidējais vērtējums 4,2 

 saprotams vērtējums – vidējais vērtējums 4,6 

 paskaidro un analizē kļūdas – vidējais vērtējums 4,4 

Bez tam studentu sniegtā informācija anketā par patstāvīgā darba apjomu priekšmetos, 

par nodarbību kavēšanu un mācīšanas metodēm, kā arī ieteikumi studiju procesa 

pilnveidei palīdzēja novērtēt studiju kursu un pasniedzēju darba kvalitāti un veikt 

nepieciešamos uzlabojumus pasniedzēja darbā un studiju procesa pilnveidē. 

Studentu anketēšanas rezultāti tiek analizēti RTU Liepājas filiāles Padomē, 

nepieciešamības gadījumos piesaistot studentu pašpārvaldes pārstāvjus. 
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6 Akadēmiskais personāls 
 

6.1 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 
apmācības un attīstības politika. 

 

RTU Liepājas filiāles akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR 

likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likuma‖ 32., 

36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieņemti 2000.gada 3.oktobrī un tā 

grozījumiem) „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 

profesionālajai kvalifikācijai‖ fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus.  

RTU Liepājas filiālē apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam 

personālam mācoties daţādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo 

iemaņu uzlabošanas speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs, piedaloties 

organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, piedaloties starptautiskos projektos, citu 

organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā konsultantiem, kā arī katru gadu piedaloties 

RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs un metodiskajos semināros. (skatīt p. 

3.4) 

Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas 

mācību procesā.  

Personāla spējas un motivācija iesaistīties stratēģijas īstenošanā ir veiksmes 

atslēga un pamats atsaucīgas un atbalstošas universitātes vides veidošanā un uzturēšanā. 

RTU Liepājas filiāles stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena darbinieka 

izpratni par savu lomu kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus uzņemties 

pilnu individuālo atbildību par šo mērķu sasniegšanu.  

 

6.2 Akadēmiskā personāla saraksts 
 

Kods  Priekšmets  Kredītpunkti  

A  Programmas obligātie priekšmeti  70  

BKO118  Matemātika 

Mg. mat. doc. Māra Birze - RTU LF 

5  

BKO106  Fizika 

Dr.sc.ing. doc. Armands Grickus - RTU LF 

3  

BMT305  Būvķīmija 

Mg.ķīm. lekt. Ilze Kupše – RTU LF 

2  

BTG131  Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 

Mg.sc.arh. lektore Silvija Ozola – RTU LF 

2  

IUE217  Uzņēmējdarbības ekonomika 

Mg oec. docente Indra Ruperte RTU LF 

2  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16164
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16164
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16152
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16152
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16946
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16946
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16443
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15430
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15430
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BBM101  Datormācība (pamatkurss) 

m.sc.ing. docente Jeļena Jevsjukova – RTU LF 

3  

BTB150  Ievads būvniecībā 

Mg.sc.arh. lektore Silvija Ozola – RTU LF 

1  

IDA117  Darba aizsardzības pamati 

Dr.sc.inţ., lektors Jurijs Kočetkovs – RTU LF 

1  

EEE226  Elektrotehnika un elektronika 

Inţ., lekt. Ziedonis Vēzis – RTU LF 

2  

BSG505  Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 

M.sc.ing., lekt. Māris Reinfelds ar stundu amaksu 

2  

BRC110 Inţenierģeoloģijas pamatkurss 

Inţ., lekt. Haralds Deģis ar stundu apmaksu 

2  

BMT251  Būvmateriāli (pamatkurss) 

Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova – RTU LF 

3  

BBM110  Būvmehānikas ievadkurss 

Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova – RTU LF 

3  

BKO205  Būvmehānika (vispārīgais kurss) 

Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova – RTU LF 

3  

BTG242  Datorgrafika (būvgrafika) 

Dr.sc.inţ., lektors Jurijs Kočetkovs – RTU LF 

2  

BĢE296  Ģeodēzija 

Inţ., lektore Marija Multāne ar stundu apmaksu 

3  

BĢE298  Ģeodēzijas praktikums 

Inţ., lektore Marija Multāne ar stundu apmaksu 

2  

BRC396 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss 

M.sc.ing., lektore Silvija Ozola RTU LF 

3  

BBR223  Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 

Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova – RTU LF 

4  

BRC507 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā 

Mg.ķīm, lektore Ilze Kupše RTU LF 

2  

BBK308  Būvkonstrukcijas 

Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova – RTU LF 

6  

IBO426  Būvniecības plānošana un organizēšana 

Mg. oec., docente Indra Ruperte – RTU LF 

2  

BBR211  Individuālā būvniecība 

Inţ., lekt. Haralds Deģis ar stundu apmaksu 

3  

BRC494 Ēku rekonstrukcija un restaurācija 

Mg.sc.arh., lektore Silvija Ozola – RTU LF 

2  

BRC397 Ģeotehnikas pamatkurss 

Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova – RTU LF 

5  

BRC549 Latvijas būvnormatīvi 

Mg.sc.ing., lekt. J. Kaurāts RTU LF 

2  

B2  Humanitārie, sociālie priekšmeti  2  

HSP378  Politoloģija 

Mg.oec., doc. I. Ruperte RTU LF 

2  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16476
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16208
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8061
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=8061
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16633
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16633
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16763
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16944
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16481
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16175
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16175
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16447
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16350
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16352
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16778
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16778
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17841
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17841
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16810
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16810
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16526
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15656
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15656
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16832
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16832
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16809
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16779
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16779
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6562
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HSP377  Vispārējā socioloģija 

Mg.oec., lektore Sandra Dreiberga RTU LF 

2  

HSP485  Saskarsmes psiholoģija 

Mg.oec., lektore Sandra Dreiberga RTU LF 

2  

IUV106  Lietišķā komunikācija 

Mg.oec., lektore Sandra Dreiberga RTU LF 

2  

B6  Valodas  

Angļu valoda 

Mg.sc.TQM, lektore Tatjana Aleksējeva RTU LF 

Vācu valoda 

filologs, vācu val. lektore Laura Sapate – ar stundu apmaksu 

4  

D  Prakse  16  

E  Gala / valsts pārbaudījums  8  

BKO008  Kvalifikācijas darbs  8  

 

Analizējot akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam secināt, ka pasniedzēju 

skaits ar zinātņu doktora grādu ir 2, 11 pasniedzēji ir ar maģistra grādu. 

 Pasniedzēju struktūra 

 Profesora  - 

 Asoc.profesors - 

 Docents  4 

 Lektors  10  

 Asostents  - 

 

Pasniedzēju vecuma struktūra: 

 

Vidējais aritmētiskais pasniedzēju vecums 51,5 gadi.  

 

Lektore Silvija Ozola mācās doktorantūrā RTU. 

Lektors Haralds Deģis mācās maģistrantūrā RTU. 

 

 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6561
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6604
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6604
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=14993
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=14993
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16145
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16145
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Pētnieciskā darba virzieni: 

 Ēku energoefektivitātes paaugstināšana; 

 Jaunu būvmateriālu izstrāde. 

Šos darbus vada docents Dr.sc.ing Armands Grickus. To izpildē piedalās Dr.sc.ing. 

Jurijs Kočetkovs, lektors, ing. Haralds Deģis u.c. pasniedzēji. Iespēju robeţās 

pētnieciskajam darbam tiek piesaistīti studenti. 

Lektore, Mg.sc.ing. Silvija Ozola veic lielu pētniecības darbu apjomu promocijas 

darbam. 

 

RTU Liepājas filiāles pasniedzēji piedalās vairāki starptautisku projektu realizācijā: 

 Central Baltic Intereg IV A Programme 2007-2013 „Into Practise‖. Piedalās 

Somija, Zviedrija, Igaunija, Latvija; 

 Latvijas – Lietuvas Intereg IV A Programme 2007-2013 „Effective lifelong 

learning system‖; 

 

Veikti kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 2008./09.m.g. 

Vārds, uzvārds 
Amata 

nosaukums 
Pasākuma nosaukums Valsts 

Jeļena Jevsjukova Docente The 9th IEEE International Conforence on 

Advanced Learning Technologies (ICALT 

2009). 14.07.2009. – 18.07.2009 

Latvija 

TSI Starpaugstskolu zinātniski praktiskā 

mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas‖ 19.02.2009-

20.02.2009. 

Latvija 

„RTU Pedagogy workshop. Subjects: 

Professional and ethical issues in teaching; 

Active learning techniques; Assessing 

teaching and learning.‖ Expert: Linda 

M.Manning, Ph.D., University of Ottawa. 

15.04.2009 

Latvija 

RTU metodiskais seminārs „No mācīšanas 

uz aktīvo mācīšanos, jeb labā studēšanas 

prakse‖ 16.04.2009 

Latvija 

LR Ekonomikas ministrijas un LIKTA 

(Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija) reģionālais seminārs 

„E-komercija un e-pakalpojumi – iespējas 

un risinājumi‖ 2008.gada oktobris 

Latvija 

Indra Ruperte Docente The 9th IEEE International Conforence on 

Advanced Learning Technologies (ICALT 

2009). 14.07.2009. – 18.07.2009 

Latvija 

Project SEED Further devolopment  (SEED 

– Students Experience Enterprise 

Development). Asoc.prof. H.Zwaga, 

asoc.prof. E Janhola, Kemi- Tornio 

Latvija 
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universitāte (Somija). 03.11.2008.-

06.11.2008. 

„RTU Pedagogy workshop. Subjects: 

Professional and ethical issues in teaching; 

Active learning techniques; Assessing 

teaching and learning.‖ Expert: Linda 

M.Manning, Ph.D., University of Ottawa. 

15.04.2009 

Latvija 

RTU metodiskais seminārs „No mācīšanas 

uz aktīvo mācīšanos, jeb labā studēšanas 

prakse‖ 16.04.2009 

Latvija 

Pieredzes apmaiņa Leonard oda Vinci 

programmas projekta „Jaunu iespēju 

meklēšana izglītības plānošanā, 

organizēšanā un realizēšanā celtniecības 

jomā‖ 2009.gada aprīlis. 

Vācija 

Armands Grickus Docents The 9th IEEE International Conforence on 

Advanced Learning Technologies (ICALT 

2009). 14.07.2009. – 18.07.2009 

Latvija 

Project SEED Further devolopment  (SEED 

– Students Experience Enterprise 

Development). Asoc.prof. H.Zwaga, 

asoc.prof. E Janhola, Kemi- Tornio 

universitāte (Somija). 03.11.2008.-

06.11.2008. 

Latvija 

Māra Birze Docente Project SEED Further devolopment  (SEED 

– Students Experience Enterprise 

Development). Asoc.prof. H.Zwaga, 

asoc.prof. E Janhola, Kemi- Tornio 

universitāte (Somija). 03.11.2008.-

06.11.2008. 

Latvija 

RTU metodiskais seminārs „No mācīšanas 

uz aktīvo mācīšanos, jeb labā studēšanas 

prakse‖ 16.04.2009 

Latvija 

RTU un Dzelzceļa sakaru institūts. Mācību 

grāmatas Uzņēmējdarbības loģistikas 

pamati‖prezentācija publicēto metodisko 

mācību materiālu seminārs.12.02.20096. 

Latvija 

Mūţizglītības COMENIUS starptautiskā 

partnerības projekta „European 

Logistics&Economy Network‖ (ELEN) 

ietvaros sagatavota pārskata lekcija par 

transporta nozares attīstību, nodarbinātību 

un izglītības sistēmu Latvijā Eiropas 

kontekstā  

Vācija 

Voldemārs Docents The 9th IEEE International Conforence on Latvija 
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Kārkliņš Advanced Learning Technologies (ICALT 

2009). 14.07.2009. – 18.07.2009 

Project SEED Further devolopment  (SEED 

– Students Experience Enterprise 

Development). Asoc.prof. H.Zwaga, 

asoc.prof. E Janhola, Kemi- Tornio 

universitāte (Somija). 03.11.2008.-

06.11.2008. 

Latvija 

Tatjana 

Aleksējeva 

Lektore Project SEED Further devolopment  (SEED 

– Students Experience Enterprise 

Development). Asoc.prof. H.Zwaga, 

asoc.prof. E Janhola, Kemi- Tornio 

universitāte (Somija). 03.11.2008.-

06.11.2008. 

Latvija 
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7 Pašnovērtējums – SVID analīze 
 

RTU Liepājas filiāles SVID analīze 
 

Stiprās puses (SP)                                                  
RTU prestiţs                       +3                                             

Būvn. specialitātes prestiţs +3                                              

Kvalificēti mācībspēki        +2                                              

Labas datorklases                +3                                              

Iespējas publicēties             +3                                   +22     

Relatīva brīvība                   +3                                              

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20     

SP KOPĀ                       + 20                                                     
                                                                             +18 

                      

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +6                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+6) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                       Studijas ārzemēs         +2 

Konkurence             - 1                                               -4                    Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ            -2                                                                 Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                         I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

 

       I +D = 8-2=6                                                                                                                                                                 
RTU LF SVID  (+6;+6) 

Vājās vietas (VV) 
Vāji strādā infosistēma             -2 

Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Trūkst mācību literatūras          -3 

Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Nav lielo auditoriju                   -1 

Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

VV KOPĀ......       ............-14 
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Studiju programmas „Būvdarbu vadīšana‖ SVID analīze ļauj secināt, ka atskaites periodā 

ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 

norādījusi licencēšanas komisija. Jāapzinās, ka nākotnē draudus studiju programmas 

īstenošanai radīs tā saucamā „demogrāfiskā bedre‖ – kritiski mazā dzimstība pagājuša 

gadsimta 90. gados, kas var izraisīt uzņemamo studentu skaita samazināšanos .Drauds ir 

arī tautsaimniecības lejupslīde, kas var samazināt jauniešu interesi par studijām. 

 

 

8 Salīdzinājums ar starptautiskajām studiju 

programmām 
 

Izstrādājot programmu tika ievērotas starptautiskās prasības atbilstoši Profesionālās 

izglītības likumam.  

 

Koledţas programmu ilgums atbilstoši Latvijas likumdošanai un pasaules praksei ir 2 

līdz 3 gadi. Divgadīgo koledţas studiju programmu pārstāv Letbridţas koledţa 

(Lethbridge College). Trīsgadīgo koledţas studiju programmu pārstāv Rīgas 

Celtniecības koledţa ar 1.līmeņa profesionālās izglītības studiju programmu 

„Būvzinības‖. Aplūkojamo studiju programmu apjoms sastāda 132 KP Letbridţas 

koledţā, kas atbilst RTU 88KP (2 gadu apmācība), un 120 KP Rīgas Celtniecības 

koledţā, kas atbilst RTU KP. 

 

Mācību priekšmeta nosaukums 

RTU 

Liepājas 

filiāle 

Lethbridge 

College 

RCT 

KP ECTS 

Kred.p. 

KP 

Matemātika 5 6 4 

Fizika 3   

Būvķīmija 2  1 

Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 2 4 1.5 

Datormācība (pamatkurss) 3 2  

Ievads būvniecībā 1   

Darba aizsardzības pamati 1   

Civilā aizsardzība 1   

Uzņēmējdarbības ekonomika 2   

Elektrotehnika 2   

Siltumtehnika 2   

Inţenierģeoloģijas pamatkurss 2  2 

Būvmateriālu pamatkurss 3 2 2 

Būvmehānikas ievadkurss 3 4  

Būvmehānika (vispārīgais kurss)  3  4 

Datorgrafika (būvgrafika) 2 5  

Ģeodēzija 3 3 1 

Ģeodēzijas praktikums 2 4 2 

Arhitektūras projektēšanas pamatkurss 3  5 

Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 

(prakt.k.) 

4  6.5 
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Mācību priekšmeta nosaukums 

RTU 

Liepājas 

filiāle 

Lethbridge 

College 

RCT 

KP ECTS 

Kred.p. 

KP 

Būvkonstrukcijas 6  5.5 

Būvniecības plānošana un 

organizēšana 

2 4 3 

Individuālā būvniecība 3   

Ēku rekonstrukcija un restaurācija 2  1 

Ģeotehnikas pamatkurss 5 5  

Apkārtējās vides aizsardzība 

būvniecībā 

2   

Tehniskā rakstīšana  3  

Ģeodēziskā uzmērīšana  5  

Līgumi, specifikācijas un uzraudzība  4  

Normatīvi, detalizācija un rasējumi  3  

Datorprogrammu pielietošana 

būvniecībā 

 3  

Plūsmas mehānika  2  

Ģeogrāfiskās informācijas sitēmas  5  

Autoceļi  4  

Lietišķie pētījumi būvzinātnē  4  

Hidrobūves  4  

Koka konstrukcijas un detalizācija  3  

Ūdens resursi  4  

Lielgabarīta konstrukcijas  6  

Pamata aprēķini  4  

Materiālu mācība  5  

Vides inţenierija  5  

Dzelzsbetona konstrukciju 

projektēšana 

 4  

Tērauda konstrukciju projektēšana  4  

Infrastruktūras ekspluatācija  4  

Uzņēmējdarbības vadīšana būvniecībā  3  

Detalizēti aprēķini  4  

Būvfizika   2 

Informācijas tehnoloģija   1 

Datorgrafika (AUTOCAD)   3 

Datorprojektēšana   2 

Ekonomikas priekšmeti   3 

Komunikatīvie priekšmeti   3 

Uzņēmējdarbības priekšmeti   2 

Vides aizsardzība   1 

Likumdošana (civillikums)    2 

Arhitektūras vēsture   0.5 

Brīvrokas zīmēšana   1 

Interjers   1.5 

Inţeniertīkli   3 

Pilsētplānošana   1 

Būvniecības ekonomika   3 

Vadības psiholoģija   2 

Būvmehanizācija   1.5 

Sabiedriskās un raţošanas ēkas   3 
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Mācību priekšmeta nosaukums 

RTU 

Liepājas 

filiāle 

Lethbridge 

College 

RCT 

KP ECTS 

Kred.p. 

KP 

Ceļi un tilti    3 

Būvlaukumu elektroapgāde   1 

    

Humanitārie / sociālie priekšmeti 2   

Valodas 4  4 

Prakse   16  26 

Valsts pārbaudījumi 16  10 

 

Aplūkoto studiju programmu struktūras un studiju ilguma analīze, ļauj izdarīt 

secinājumu, ka RTU Liepājas filiāles 1. līmeņa profesionālo studiju programma 

„Būvdarbu vadīšana‖ ir salīdzināma ar aplūkotajām studiju programmām. 

 

9 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
 

2008./2009. mācību gadā veikti sekojoši pasākumi: 

 Studentiem pieejami mācību līdzekļi latviešu valodā; 

 Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 

 Izpildīts uzņemšanas plāns. 

 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

 Studiju pilnveidošanai: 

o Modernizēt mācību procesu un piedalīties mācību-metodisko materiālu 

izstrādāšanā un publicēšanā. 

o Panākt, lai visi RTU priekšmetu reģistra studiju mācību priekšmeti būtu 

pilnvērtīgi nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kontrolēt 

šīs prasības ievērošanu, veicot regulāras studentu aptaujas 

o Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus 

un industrijas speciālistus, veicinot mācību spēku starptautisko apmaiņu, 

sabalansējot studiju, pētnieciskā un administratīvā darba slodzi, izveidojot 

akadēmiskā personāla pedagoģiskās un profesionālās izaugsmes sistēmu. 

o Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus 

mācību materiālus, veicinot e-studiju līdzekļu izmantošanu, nodrošinot 

pieeju modernam laboratoriju aprīkojumam. 

o Pilnveidot studējošo piesaisti un izaugsmi, informēt sabiedrību par studiju 

iespējām RTU LF, plānojot studējošajiem vienmērīgu studiju darba slodzi, 

kurā ņemta vērā iepriekšējā sagatavotība. 

o Attīstīt e-pakalpojumus un elektronisko dokumentu apriti, pilnveidot 

procesus un produktus, attīstot komunikāciju starp studējošajiem un 

mācībspēkiem, samazinot akadēmiskā personāla noslogojumu. 
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o Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. 

Tādēļ tiks veikta cieša sadarbība ar daţādām būvniecības asociācijām par 

iespējām nodrošināt atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas 

iespējas studentu raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām. 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests un apstiprināts Būvniecības un civilās 

celtniecības nozares studiju komisijas sēdē 2009.gada 30. oktobrī  

(protokols Nr. 5 ). 

Pašnovērtējums ziņojums apspriests un apstiprināts Būvniecības fakultātes Domes 

sēdē 2009.gada 30. oktobrī 

 (protokols Nr. 10 ). 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojumu sastādīja 

M. TQM, doc. Voldemārs Kārkliņš 

RTU Liepājas filiāles direktors 

mob 29267105 
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Studiju satura un 

īstenošanas apraksts 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 

Liepājas filiāle 

 

Pirmā līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programmas „BŪVDARBU VADĪŠANA” 

studiju  

 

SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 

 

1. Iepriekšējā izglītība  

 

Lai uzsāktu studijas pirmā līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programmā 

„BŪVDARBU VADĪŠANA‖ ir nepieciešams iegūt vispārējo vai profesionālo vidējo 

izglītību. 

 

2.Programmas īstenošanas nosacījumi 

 

2.1 Mērķis 

Studiju mērķis ir sniegt pirmā līmeņa profesionālo (koledţas) izglītību būvniecības 

nozarē, lai sagatavotu būvniecības speciālistus patstāvīgam darbam vai turpmākām 

augstāka līmeņa studijām profesionālā bakalaura studijām programmā „Būvniecība‖ 

Būvniecības fakultātē. 

 

2.2 Uzdevumi un plānotie rezultāti 

„Būvdarbu vadīšanas‖ programmas pirmā līmeņa profesionālās (koledţas) studijas paredz 

lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti 

apgūt fundamentālās zinātnes, būvniecības specializācijai atbilstošus tehniskos un 

ekonomiskos priekšmetus. 

 

Pirmā līmeņa profesionālo (koledţas) studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās 

zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt augstāka līmeņa 

studijas „Būvniecības‖ programmā profesionālā bakalaura studijās. Pirmā līmeņa 

profesionālo (koledţas) studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba iemaņas un tehniskās literatūras analīzi būvniecības nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 

formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 

 vismaz 16 nedēļas ilgu praktiskā darba pieredzi. 

Pirmā līmeņa profesionālās (koledţas) studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu 

kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, 

kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistu aprindām. 

 

2.3 Piedāvājamās izglītības saturs 

Pirmā līmeņa profesionālās (koledţas) studijas paredz profilam atbilstošu akadēmisko 

mācību priekšmetu - fizikas, matemātikas, būvķīmijas, būvmehānikas, datormācības, 

datorgrafikas, darba aizsardzības pamatu, saskarsmes psiholoģijas, uzņēmējdarbības 
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ekonomikas, tēlotājas ģeometrijas un inţeniergrafikas, inţenierģeoloģijas pamatkursa, 

ievada būvniecībā, elektrotehnikas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, 

būvmateriālu (pamatkursa), būvmehānikas ģeodēzijas, Arhitektūras projektēšanas 

pamatkursa, būvdarbu tehnoloģijas un darba drošības, apkārtējās vides aizsardzības 

būvniecībā, būvkonstrukciju, Individuālās būvniecības, būvju rekonstrukcijas un 

restaurācijas, Ģeotehnikas pamatkursa, Latvijas būvnormatīvu, politoloģijas, vispārējās 

socioloģijas, lietišķās komunikācijas ,apgūšanu. Paredzētas arī svešvalodas studijas, 

prakse, Valsts pārbaudījums (jāizstrādā kvalifikācijas darbs) u.c. 

 

2.4 Programmas struktūra 

 

 RTU un studiju virziena obligātie mācību priekšmeti 23 KP 

 Būvniecības virziena mācību priekšmeti kopā ar ierobeţotas 

izvēles mācību priekšmetiem 

47 KP 

 Humanitāri - sociālie studiju priekšmeti 2 KP 

 Valodas 4 KP 

 Brīvās izvēles priekšmeti 0 KP 

 Prakse 16 KP 

 Valsts pārbaudījumi (kvalifikācijas darbs) 8 KP 

   

 KOPĀ: 100 KP 

 

3. Pirmā līmeľa profesionālo (koledţas) studiju programmas īstenošanā iesaistītais 

akadēmiskais personāls. 

 

Kopējais „Būvdarbu vadīšana‖ pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmā iesaistītais pasniedzēju skaits ir 16 cilvēki: 

Docente, Mg.sc.math. Māra Birze (pamatdarbs), 

Lektore, Mg.sc.TQM Daina Pūre (pamatdarbs), 

Docente, Mg.sc.ing. Jeļena Jevsjukova (pamatdarbs), 

Docents, Dr.sc.ing. Armands Grickus (pamatdarbs), 

Lektors, Dr.sc.ing. Jurijs Ko`cetkovs (pamatdarbs), 

Lektore, Mg.sc.ing. Larisa Novikova (pamatdarbs), 

Lektore, Mg.sc.ing. Silvija Ozola (pamatdarbs), 

Docente, Mg.ss.MBA Indra Ruperte (pamatdarbs), 

Lektore, Mg.sc.  Ilze Kupše (pamatdarbs), 

Lektors, Mg.sc.ing. Māris Reinfelds (blakus darbs), 

Lektors, ing. Haralds Deģis (blakus darbs), 

Docents, Mg.sc.ing Juris Kaurāts (pamatdarbs), 

Lektore, Mg.sc.TQM Tatjana Aleksējeva (pamatdarbs), 

Lektore, Mg.oec Sandra Dreiberga (blakus darbs), 

Lektors, ing. Ziedonis Vēzis (pamatdarbs), 

Lektore, ing. Marija Multāne (blakus darbs). 

 

Analizējot akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam secināt, ka pasniedzēju 

skaits ar zinātņu doktora grādu ir 2, 11 pasniedzēji ir ar maģistra grādu. 
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 Pasniedzēju struktūra 

 Profesora  - 

 Asoc.profesors - 

 Docents  4 

 Lektors  10  

 Asostents  - 

 

4. Struktūrvienību uzskaitījums. 

 

 RTU Liepājas filiāle 

 

5. Nepieciešamais palīgpersonāls. 

 

 1.kat. speciālists - 1 ar augstāko izglītību 

 laboranti - 2 ar koledţas vai augstāko izglītību 

 inţenieri - 2. 

 

6. Nepieciešamā materiālā bāze. 

 

a)esošā: 

 

 bibliotēka; 

 datoru klases ar interneta pieslēgumu; 

 metodiskais kabinets; 

 normatīvo dokumentu bibliotēka; 

7 

b)nepieciešamā: 

 būvmateriālu pārbauţu iekārtas; 

 būvkonstrukciju laboratorija; 

 būvmašīnu laboratorija. 

 

7. Studiju izmaksu aprēķins. 

 

IZM bāzes finansējums 2009. gadam ir 912,80 Ls; 

Jomas koeficients Būvniecības fakultātes studijām ir 2,54 

Studiju maksa vienam studentam 912,80x2,54=2318,51 Ls 

 

 

Būvniecības un civilās celtniecības nozares studiju programmu komisijas  

Priekšsēdētājs                                                           J. Smirnovs 

Programmas direktors                                                 V.Kārkliņš 
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Mācību spēku 

curriculum vitae 
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Dzīves un darba gājums 

 
Vispārīgās ziľas: 

Vārds, uzvārds  Voldemārs Kārkliľš 

Dzimšanas datums  04.11.1947 

Dzimšanas vieta  Latvija, Liepāja 

Dzīves vietas adrese Airītes 3 – 18, Liepāja, Latvija, LV-3401 

 

Izglītība: 

2002. – 2006. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā maģistra grāds TQM,                          

diploms PDC Nr.0156 

 

1969.-1976. Rīgas Politehniskais institūts, inţenieris-mehāniķis,                                                

diploms Ю Nr.396760 

 

1963 – 1966 Liepājas 1.vidusskola, vidējā izglītība, atestāts Nr.104610 

 

Nodarbošanās: 

No 2009 līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitāte, 0,5 sl. docents 

 

No 2002 līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitāte Liepājas filiāle, direktors 

 

1996 – 2009  Rīgas Tehniskās universitāte, lektors 

 

1996 – 2002  Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas mācību zinātniski tehniskais 

komplekss, direktors 

 

1995 – 1996  Banka „Baltija‖, Liepājas filiāle, direktors 

 

1989 – 1995  Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas mācību zinātniski tehniskais 

komplekss, direktors 

 

1990 – 1995  Rīgas Tehniskās universitāte, lektors 

 

1979 – 1989  Rīgas Politehniskais institūts, Liepājas fakultāte, dekāns 

 

1976 – 1990  Rīgas Politehniskais institūts, vecākais pasniedzējs 

 

1970 – 1976   Rīgas Politehniskais institūts, mācību meistars 

 

Valodu prasme: 

latviešu – 10, krievu – 9, Vācu – 6, angļu – 4 (10 baļļu sistēmā) 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 
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Dalība izglītības un zinātnes ministrijas projektos: 

Eiropas sociālā fonda projektu aktivitātē 3.2.3.2., projekta nosaukums: 

„RTU inţenierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem‖, projekta 

identifikācijas numurs VPS/ESF/PIAA/06/3.2.3.2/0061/0007, projekta 

īstenošanas ilgums: 02.10.2006 – 31.07.2008, Rīga: RTU, projekta 

eksperts. 

 

 

Eiropas sociālā fonda projektu aktivitātē 3.2.7.2., projekta nosaukums: 

„RTU Liepājas filiāles profesionālās orientācijas sistēmas izveide‖, 

projekta identifikācijas numurs 

VPD/P153/VPD1/P/AA/05/APK/3.2.7./0024/0007, projekta vadītājs 

 

Eiropas sociālā fonda projektu aktivitātē 3.2.6.3., projekta nosaukums: 

„RTU augstākās profesionālās izglītības programmas „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana‖ studentu prakse uzņēmējdarbību atbilstošās specialitātēs‖ 

projekta identifikācijas numurs 

VPS/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0102/0007, projekta vadītājs. 

 

Dalība starptautiskajos projektos: 

ES iniciatīvas Interreg IV-A programmas projekts „INTO Praktise Interreg 

Central Baltic‖. Projektā piedalās Somija, Zviedrija, Igaunija un Latvija. 

Projekta ilgums no 2009.g. līdz 2013.g. Projekta vadības grupas loceklis. 

 

Pētniecības Leonrado da Vinči projekts „Biblio for mEDA‖, projekta 

identifikācijas numurs 2003-1/03/F/B/PP-154193, projekta ilgums 

01.10.2003 – 30.09.2005, dalībvalstis; Itālija, Anglija, Rumānija, 

Ungārija, Kipra un Latvija, projekta dalībnieks, projekta vadības grupas 

loceklis. 

 

ES 5.ietvara IT projekts: „For the Baltic BIT – House Network for 

promotion and dissemination of Information Society Research‖, Contract 

Number IST-1999-2030, dalībvalstis: Zviedrija, Krievija, Norvēģija, 

Polija, Norvēģija, Lietuva, Vācija, Somija, Igaunija, Dānija un Latvija, 

projekta ilgums 2001.-2003.gads, projekta dalībnieks. 

 

Publikācijas: 

Uzņēmumu darbības pilnveides iespējas, izmantojot studējošo resursus. 

Metodiskais materiāls. RTU LF, 2008. 

 

„EFQM Izcilības modeļa pielietošana studiju procesa pilnveidei‖, 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

„Mūsdienu izglītības problēmas‖ raksti, Transporta un sakaru institūts, 

Rīga, 2007. 
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Implementation of the interactive principles in learning practice in Liepāja 

Branch of RTU. Starptautiskās konferences „Saturs un zināšanas – ērti un 

interaktīvi‖ publicētie materiāli Ventspils 2007. Ventspils augstskola un 

RTU Tālmācības studiju centrs. 

 

Mehatronisko sistēmu datorizētā vadība, Metodisks materiāls, RTU LF, 

2005. 

 

Kopējais publikāciju skaits – 23. 

 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un 

semināros: 

V.Kārkliņš „Studiju procesa pilnveide izmantojot modernās IKT 

tehnoloģijas‖, starptautiskajā starpaugstskolas zinātniski praktiskajā un 

mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas‖, Rīga, 

TSI, 2008.gada februāris. 

 

Implementation of the interactive principles in learning practise in Liepaja 

Branch of RTU, Starptautisks seminārs „Saturs un zināšanas – ērti un 

interaktīvi lietojumi‖, Ventspils augstskola un RTU Tālākmācības studiju 

centrs, Ventspils, 2007. 

 

V.Kārkliņš, V.Kārkliņa „EFQM Izcilības modeļa pielietošana studiju 

procesa pilnveidei‖, starptautiskā starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un 

mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas‖, Rīga: 

TSI, 2007.g. februāris. 

 

Pedagoģiskā darbība: 

Studiju programmu vadīšana 

1.līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas „Būvdarbu 

vadīšanas‖ direktors. 

Vadītie maģistra darbi – 8 

Vadītie bakalaura darbi – 12  

Vadītie kvalifikācijas darbi – 8  

Studiju priekšmeti: Kvalitātes sistēmu pamati – 4 KP, Prakse – 8 KP + 8 

KP 

 

Sagatavotie mācību līdzekļi: 

„Uzņēmumu darbības pilnveide‖ metodisks materiāls studentu iesaistei 

uzņēmumu problēmu risināšanā, RTU LF, 2008. 

 

„No mācīšanas uz mācīšanos‖ metodisks materiāls uz problēmsituāciju 

risināšanu bāzētas studiju procesa organizēšanai, RTU LF, 2007. 

 

Profesionālā pilnveide, tālākizglītība: 
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Seminārs „Tālākmācības un e-studijas metodika un tehnoloģija‖, RTU LF, 

2008.gada maijs. 

 

Akadēmiskā personāla tālākizglītības kursi „Studiju kvalitātes pilnveidē‖, 

ESF projekts, RTU RKI, 01.07.2006 – 30.06.2007. 

 

2003.g. Nīderlande, Alkmāras universitāte „Inholland‖, staţēšanās 

 

Piedalīšanās konferencēs 

V.Kārkliņš, A.Grickus, J.Eglītis, „E-studiju efektivitātes paaugstināšana‖ 

VA–RTU konference, Ventspils: VA, 2007.gada septembris. 

 

V.Kārkliņš, M.Birze, V.Kārkliņa „ESF projekti studiju procesa pilnveidei 

RTU Liepājas filiālē‖, metodiskais seminārs „ESF projekti studiju 

programmu attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai‖, Rīga: RTU, 

aprīlis, 2007 

 

V.Kārkliņš „Studiju procesa pilnveide‖, metodiskais seminārs „Studiju 

process absolventu konkurētspējai‖, Rīga: RTU, aprīlis, 2005 

 

Apbalvojumi: 

Rīgas Tehniskās universitātes Atzinības raksts 2007.g. 

 

Liepājas pilsētas Domes Atzinības raksts 2004.g. 

 

 

Organizatoriskā darbība: 

Rīgas Tehniskās universitātes Senāta loceklis 

 

RTU Liepājas filiāles Padomes priekšsēdētājs 

 

Liepājas pilsētas Domes Izglītības komisijas loceklis 
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Curriculum    Vitae 
 

1. Vispārīgās ziľas 
 

       Māra  Birze 

        PK 110260 – 10826 

        Dzimšanas vieta: Liepāja 

        Dzīvo: Rudzu ielā 4D-1 
           LV- 3401, Liepājā 

 

 Izglītība 

1.  2005.– 2008.g. Maģistra studijas RTU maģistrantūras programmā Muita un  nodokļu 

administrēšana.  

2.  2000. – 2003.g.  Ekonomikas profila bakalaura  studijas  RTU. Bakalaura diploms 

Nr. 015707.Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē.  

3.   1994.g. -  Latvijas Universitātes Maģistra diploms Nr.000685,  Fizikas un    

matemātikas fakultātes Maģistra grāds 

4.   1978. - 1982.g.  V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Matemātikas 

specialitātes pedagoga diploms Nr.364857, piešķirta kvalifikācija – matemātikas 

skolotāja 

5.   1978.g. -  absolvēta Liepājas 5. vidusskola (ar valodu novirzienu) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

Maģistra grāds Matemātikā (no 1994.g.) 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnēs  (no 2003.g.) 

RTU Liepājas filiāles lektore (no 1982.g.) 

RTU praktiskā docente Liepājas filiālē (no 2009.g) 

 
Darba pieredze 

1. 1989.g. – līdz šim brīdim darbs RTU Liepājas filiālē.  

Lektore Augstākās matemātikas kursā bakalaura studiju programmās tehniskajās 

specialitātēs un sociālo zinātņu bakalauriem. 

Lektore Transporta un loģistikas priekšmetos Ekonomikas koledţas un bakalaura 

studiju programmās.  

 Studentu kvalifikācijas darbu, bakalauru darbu un diplomdarbu vadīšana. 

2. 2005. – 2008.g. darbs ESF projektu administrēšanā un īstenošanā 

3. 1996. – 1998.g.  IZM lietišķo pētījumu līgumdarbi, Transporta pārvadājumu 

komercdarbības specialitātes profesionālo mācību priekšmetu satura un mācību 

metodisko līdzekļu izstrāde. 

4. 1983. – 1989.g. vecākā pasniedzēja RTU Liepājas VTF (Vispārēji tehniskā fakultāte) 

5. 1982. – 1983.g. lektora asistente RTU Liepājas VTF 

6. 1980. – 1982.g.  paralēli studijām augstskolā – darbs Liepājas Vakara maiņu 

vidusskolā (matemātika, fizika, rasēšana) 

7. 1978.g.  –1980.g. Liepājas rajona Izglītības nodaļa, metodiķe. 

 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

49 

 

Darbs amatu savienošanas kārtībā: 

1993.- līdz šim brīdim-  RTU Liepājas filiālē  matemātikas sagatavošanas kursu vadītāja. 

1991. – līdz šim brīdim darbs RTU Liepājas filiāles Profesionālajā vidusskolā. Transporta 

pārvadājumu komercdarbinieka specialitātes vadītāja. Transporta uzņēmuma mācības, 

mācību biroja, uzņēmuma statistikas u.c. profesionālo priekšmetu skolotāja. 

2004.g. – 2008.g. ES struktūrfondu (ESF) projektu izstrāde, administrēšana 

un projektu īstenošana 
1999. – 2007.g. darbs daţādās valsts pasūtījumu programmās pieaugušo tālākizglītībā un 

profesionālajā pilnveidē 

2004. – 2007.g  konsultante SIA „Juridiskā koledţa‖ profesionālo studiju programmās 

(matemātika komersantiem, uzņēmējdarbības loģistika) 

2005.g-  2008.g darbs profesiju standartu izstrādes darba grupās.  

2001.- 2005.g.Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtījuma līgumdarbi – programmu 

izstrāde un bezdarbnieku apmācība profesionālās tālākizglītības programmās Noliktavas 

pārzinis, Ekspeditors un Starptautiskie pārvadājumi.  

 

Valodu lietošanas prasmes 

   Latviešu – dzimtā valoda 

   Krievu – pārvaldu brīvi, lasīti lekciju kursi 

   Vācu – brīvi, sarunu, rakstiskā (arī tulkojumu ) līmenī 

   Angļu –  ar vārdnīcas palīdzību 

 

2. Zinātniskā un organizatoriskā darba pieredze 

 

 2009.g. 16.apr., Rīgā. RTU metodiskais seminārs „No mācīšanas uz aktīvo 

mācīšanos, jeb labā studēšanas prakse‖. Ziņojums „Aktīvas studēšanas 

sekmēšana‖ RTU materiāli – M.Birze, D. Pūre 

 2009.g. 30.jan., RTU Liepājas filiāles metodiskais seminārs. Ziņojums ‖Studentu 

zināšanu kontrole un vērtēšana‖ 

 2008.g. 18.marts, Rīgā. Ziņojums RTU metodiskajā seminārā „E-studiju 

lietošanas pieredze studiju kvalitātes celšanai un e-tehnoloģiju izmantošana 

studentu patstāvīgā darba organizēšanā‖, RTU materiāli- M.Birze, J.Jevsjukova 

 2008.gada 25.janvārī, RTU Liepājas filiālē. Ziņojums RTU Liepājas filiāles 

metodiskajā seminārā „Studentu patstāvīgā darba organizēšana‖.  
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 2007.g. 3.aprīlī Rīgā. Ziņojums RTU metodiskajā seminārā „ESF projekti studiju 

programmu attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai‖, RTU materiāli- 

V.Kārkliņš, M.Birze, V.Kārkliņa 

 2006.gada nov. -2007.g.febr. Profesijas – Loģistikas darbinieks (3.kvalifik.līm) 

apraksta, standarta izstrāde un ieviešana Profesiju klasifikatorā-  kods 3429 37. 

ESF projekta darba grupa un pētījums par profesijas -Loģistikas darbinieks 

nepieciešamību uzņēmumos Latvijā (sadarbībā ar SIA Komin).  

 2006.gads Profesijas – Transporta pārvadājumu komercdarbinieka standarta 

izstrādes darba grupas vadīšana. PIA klasifikatorā profesijas standarts reģistrēts ar 

Nr PS 0537 

 1995.g.jūn. - Rīga, Kongresu nams. Ekonomiskā izglītība pārejas 

periodā. Referāts, publicēts LU materiālos. 
 

Starptautiskā sadarbība, semināri, konferences: 

No 1999.g. – līdz šim brīdim ikgadēja starptautisko Eiropas projektu 

LEONARDO DA VINCI, SOCRATES un COMENIUS pieteikumu 

izstrādāšana, studentu starptautisko semināru organizēšana un vadīšana 

transporta un ārējās tirdzniecības nozarē. Studentu un RTU LF profesionālās 

vidusskolas audzēkņu ārzemju prakses organizēšana un vadīšana ar 

sadarbības partneriem Vācijā (1995.,1996.,1998.,2001., 2006.,2009), Somijā 

(1999., 2003.), Čehijā (2008)  Latvijā- (2000.,  2004., 2007)  Minēto 

Mobilitātes projektu materiālu sagatavošana . 

 
1. 2008.g. sept- okt. Stredni odborna škola Nove Mesto na Morave. Čehija. Comenius partnerības 

projekts ‗European Logistics & Economy Network‘. Latvija darba grupas vadīšana. 

2. 2007.g.sept-okt. Liepāja RTU LF. Euroworkshop „ The expansion of the EU and its chances for the 

transport sector ”( Vācija, Čehija, Latvija). Projekta koordinēšana. Projekta darbs 45 lpp 

3. 2006.g.sept-okt. Hamburgas augstākā tirdzniecības skola. Euroworkshop „The enlargement of the EU 

and its chances for the transport sector‖, Leonardo da Vinci mobilitātes projekts pasniedzējiem un 

audzēkņu prakses organizēšana. (Vācija, Čehija, Latvija) 

4. 2004.g.sept. Liepāja RTU LF. Euroworkshop „The expansion of the EU and its chances for the 

transport sector ‖ (Vācija, Somija, Latvija). Projekta koordinēšana. 

5. 2003.g.janv. Helsinki, Espoo biznesa institūts. „Euroworkshop on The Logistics – Geographical and 

Economic Perspectives‖ (Vācija, Somija, Latvija).  Projekta darbs 112 lpp. 

6. 2001.g.sept. Hamburgas augstākā tirdzniecības skola. Euroworkshop „Hamburg Gateway to and from 

the Baltic‖ (Vācija, Somija, Latvija). Projekta darbs 80 lpp  

7. 2000.g.sept-okt.  Liepāja RTU LF. Euroworkshop „Goods Import, Export and Transit in Latvia‖. ES 

starptautiskas izglītības programmas SOCRATES akcija Lingua E (Vācija, Somija, Latvija). Projekta 

koordinēšana un projekta darbs 68 lpp 

8. 1999.g.nov. - Itālija. ES starptautiskas izglītības programmas SOCRATES akcijas 

Lingua E "Bābeles konference" Florencē. Ziņojums, publicēts Socrates aģentūras 

materiālos. 
9. 1999.g.apr-maijs. Helsinki, Espoo biznesa institūts. „The Baltic Sea - Historical, Geographical and 

Economic Perspectives‖. ES starptautiskās izglītības programmas SOCRATES akcija Lingua E. 

(Vācija, Somija, Latvija). Projekta darbs, 82 lpp 

10. 1998.g.janv. - Lietuva, Viļņa PIC. Profesionālās izglītības standarti un darba tirgus 

prasības. Ziņojums. 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

51 

 

11. 1994.g.nov.- Rīga RTT, Berlīnes Profesionālās tālākizglītības institūts (BiBB). Tirgziņu izglītība 

Latvijā. Referāts PIC materiālos. 

 
 

3. Pedagoģiskā darbība 

 
1. Diplomdabu vadīšana -  no 2002.-2007.g. – 21 darbs 

2. Bakalauru darbu vadīšana– 2001.g.-17, 2002.g. ~16, 2003.g – 4, 2004.g.-8, 2005.g.-3, 

    2006.g – 5, 2007.g - 5 .    Kopā: 58 darbi.  

1. Kvalifikācijas darbu vadīšana - – 2001.g. ~8,  2002.g. ~6, 2003.g – 11, 2004.g.-21, 

2005.g.-19,  2006.g -8, 2007.g.-8, 2008.g. – 9, 2009.g. - 8 Kopā: 98 darbi.  

2. Studiju priekšmeti: 

Augstākā matemātika (akadēmiskiem un profesion. bakalauriem dienas un 

neklātienes nodaļu studiju programmās, būvniecības koledţā) 

Matemātika ekonomistiem 

Varbūtību teorija un mat. statistika 

Uzņēmējdarbības loģistikas pamati( Ekonomikas koledţas dienas un vak. nod. stud) 

Transports un pārvadājumu organizēšana 

Starptautiskā tirdzniecība 

Praktiskās mācības Mācību birojā  

 
Publicēto un metodisko darbu saraksts 

Grāmatas: 

1. M. Birze. Saimniecisko aprēķinu pamati transporta pārvadājumu komercdarbībā., 

L.- SIA Jelgavas tipogrāfija, 2008., 94 lpp 

2. N. Sprancmanis, M. Birze,...Uzņēmējdarbības loģistikas pamati., L.- SIA Jelgavas 

tipogrāfija, 2008., 301 lpp 

3. M.Birze, A.Kūms. „Transporta mācība  I‖., L.- SIA Jelgavas tipogrāfija, 2008., 

200 lpp 

4. Līdzautore Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisijas 

krājumam „Liepāja kā attīstības ceļvedis‖ (sadarbībā ar LU), apgāds „Zinātne‖, 

R.- 2008.  

 

Metodiskie darbi 

E-studiju vidē ORTUS: 

1. Rakstiskās konsultācijas matemātikā kontroldarbu izpildei neklātienes nodaļas 

studentiem. Tēmas: Lineārā algebra, Vektoru algebra  

2. Kontroldarbu uzdevumi bakalaura studiju dienas un neklātienes nodaļas studentiem, 

būvniecības koledţas dienas un vakara nodaļu studentiem, kā arī mājas darbu uzdevumi 

patstāvīgajam darbam. 

3. Lekciju konspekti matemātikas kursa apguvei.  

Tēmas: Funkcijas. Atvasinājumi un to pielietošana. Vairāku mainīgo funkcijas un 

parciālie atvasinājumi. Nenoteiktais integrālis. Noteiktais integrālis un tā pielietošana. 

3. Metodiskie norādījumi praktisko darbu izpildei bakalauru studiju programmas 

profesionālajos priekšmetos Starptautiskā tirdzniecība, Uzņēmējdarbības loģistikas 

pamati un Transporta pārvadājumu organizēšana. 
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Izdotie un izveidotie metodiskie darbi: 

1. 2007.g. Vizuālais materiāls Power Point versijā lekcijām profesionālajos priekšmetos: 

Transporta pārvadājumu organizēšana, Loģistikas pamati, Noliktavu darbība 

2. 1996.g – Transporta pārvadājumu ekonomiskā attīstība, organizācija un nozīme. PIC 

Rīga, BIBB Berlīne, 155 lpp. Mācību grāmata sadarbībā ar AAS Balta ekspertu 

M.Reinholdu 

3. 1991.g – Uzdevumi matemātikā, 2,un 3. daļas.  RTU Rīga, 56lpp., 100 lpp 

4. 1989.g – Uzdevumi matemātikā, 1.daļa, RPI Rīga 56 lpp 

5. 1984.g – Galvenie matemātikas jēdzieni, teorēmas un formulas, RPI Rīga, 176 lpp., 

Mācību metodiskais materiāls sagatavošanas kursu reflektantiem, rokasgrāmata 

studentiem. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide 

1. 2008.g. novembris – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) seminārs 

„Jauno interneta tehnoloģiju iespējas savam biznesam‖ 

2. 2008.g. jūnijs – SIA „Komin‖  interešu izglītības programmas kurss „Kravu 

pārvadāšanas procesa efektivitātes palielināšana (transporta loģistika)‖. Sertifikāts 

3. 2008.g. maijs – LIAA seminārs „7 soļi līdz veiksmīgam eksportam‖ 

4. 2007.g. oktobris – Izdevniecības „Dienas bizness‖ konference „Efektīvi loģistikas 

risinājumi‖ 

5. 2007.g.aprīlis- Maskavas (Krievija) valsts universitātes pieaugušo izglītības kursi 

„Iepirkumi, krājumi, noliktavas – integrētā vadība‖. Sertifikāts.  Docente T.Vlasova. 

6. 2006.g.septembris-2007.g.jūn. Augstskolu mācībspēku kvalifikācijas kursi ar ESF 

atbalstu „Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu 

īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē” pie  RKI profesora N.Salenieka.  

Sertifikāts Nr.24-2007-MG 

7. 2006.g.novembris – Maskavas Marketinga un Loģistikas institūta (Krievija) praktiskās 

apmācības kursu setifikāts ar specializāciju „ Piegādes ķēžu vadība”. Sertifikāts.  

Profesors A.Joltuhovskis 

8. 2005.g. –2006.g. Nīderlandes uzņēmējdarbības fonda SPOET starptautiskās 

pasniedzēju treniņprogrammas . SPOET fonda, Latvijas Auto un LAKRS  sertifikāts 

transporta nozarē. 

9. 2003.g. - Mācību centra ―MARIDI‖ sertifikāts Nr.2003/40 Neirolingvistiskās 

programmēšanas pilns kurss pēc starptautiskās NLP psiholoģijas praktiķa programmas. 

10. 2002.g. -  Jauno psiholoģiju centra sertifikāts Nr.02/258 , atbilstoši programmas 

Society of Neiro Linguistic Programming (USA) prasībām.  

11. 1999.g. –starptautisks  skolotāju tālākizglītības projekts Eiropas programmas 

Leonardo da Vinci ietvaros Somijā, Espoo Biznesa institūtā. Projektu metodes 

praktiskajā izglītībā. Sertifikāts. 

12. 1996.g.augusts – prakse Hamburgā transporta un ekspedīcijas kompānijā „Schenker 

GmbH‖ 
13. 1995.g. - Sertifikācijas eksāmens Hamburgā, Latvijas – Vācijas izglītības programmas TRANSFORM 

ietvaros. Skolotāju profesionālā tālākizglītība Transporta loģistikā. 

14. 1994.g. – kvalifikācijas prakse Hamburgā transporta kompānijā „HKV GmbH‖ 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

53 

 

 

 4.  Izstrādātie projekti 
1. 2008.g. –2010.g. Mūţizglītības programmas COMENIUS starptautiskais partnerības 

projekts „European Logistics & Economy Network‖ (ELEN). Tiek realizēts. Dalībvalstis-

Vācija, Čehija, Latvija. 

Līguma Nr. 2008-1-DE3-COM06-00082 3 

2. 2006.g. –2008.g. ESF projekts. „3.līmeņa izglītības programmas „Loģistikas 

darbinieks‖ izstrāde un ieviešana RTU LF profesionālajā vidusskolā‖. Sadarbībā ar SIA 

Komin. Īstenots RTU LF PV. 

Līguma Nr.2006/0215/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0035/0105  

3. 2006.g. ES Mūţizglītības programmas Leonardo da Vinci projekts RTU LF PV 

skolotājiem „Liepājas, kā transporta un loģistikas mezgla, integrācija paplašinātā Eiropā 

un valodu praktiskā apmācība‖  Nr. DM/416/LV/05/505. Īstenots Hamburgā. Dalībvalstis 

– Vācija, Čehija, Latvija. 

4. 2005.g. –2007.g. ES Mūţizglītības programmas Leonardo da Vinci projekts RTU LF 

PV izglītojamiem „Liepājas, kā transporta un loģistikas mezgla, integrācija paplašinātā 

Eiropā‖.  Nr. DM/ 348 /LV/05/125. Īstenots Hamburgā. Dalībvalstis – Vācija, Čehija, 

Latvija. 

5. 2005.g. –2007.g. ESF projekts. „RTU augstākās profesionālās izglītības programmas 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana‖ studentu prakse uzņēmējdarbību attīstošās specialitātēs‖. 

Īstenots RTU Liepājas filiālē. 

Līguma Nr. 2005/0185/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0102/0007 

6. 2005.g. –2006.g. ESF projekts. „RTU LF profesionālās vidusskolas audzēkņu 

kvalifikācijas prakse uzņēmumos Transporta pārvadājumu komercdarbinieku 

specialitātē‖. Īstenots RTU Liepājas filiāles profesionālajā viduskolā. 

Līguma Nr 2005/0150/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0066/0105 

7. 2005.g. –2008.g. ESF projekts. „Izglītības programmas uzlabošana un mācību bāzes 

modernizācija Transporta pārvadājumu komercdarbinieka profesijas apguvei RTU 

Liepājas filiāles profesionālajā vidusskolā‖ Līguma Nr. 

2005/0241/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0058/0105. Īstenots RTU LF PV. 

8.  1999.g. - ES starptautiskās izglītības programmas SOCRATES akcijas Lingua E 

projekts.  „The Baltic Sea - Historical, Geographical and Economic Perspectives‖. 

Īstenots Helsinkos, Espoo biznesa institūtā. 

 

5.  Atzinības: 

1. 2003.g  - Latvijas Izglītības fonda un „Latvijas dzelzceļa‖ ģenerāldirektora Atzinības 

raksts „Par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu‖. 

2.  2001.g. - RTU rektora I.Knēta pateicība ‖Par ieguldījumu RTU darbības sekmīgā 

nodrošināšanā un attīstībā‖ 

3. 1999.g. - RTU rektora E.Lavendeļa Atzinības raksts "Par ilggadīgu un nevainojamu 

darbu mācību procesa modernizācijā un mācību materiālu izstrādē". 

4. 1997.g. - Izglītības ministra J.Celmiņa Atzinības raksts "Par ieguldīto darbu 

profesionālās izglītības mācību procesa attīstībā". 

 

6. Darba vieta, tālrunis 
RTU Liepājas filiāle, Vānes ielā 4-317,  
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Tel.  + 371 6 34-84922, Fax.  +371 6 34-84930 

mob.  26427250 

e-pasts: marabirze@inbox.lv  

mailto:marabirze@inbox.lv
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CURRICULUM VITAE 
 

PERSONAS  DATI: 

10  Dr.sc.ing. Armands Grickus , p.k. 161054-
10011 

 Dzimis: 1954.gada 16.oktobrī, Liepājā 

 Adrese: Tirgoņu 22-4, Liepājā, LV3401  

 mob. +371 28352242 

 

IZGLĪTĪBA: 

 

1992.-Visiting Managers Course, Kopenhāgena , Dānija.  

1984 – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas aspirantūra, tehnisko zinātņu 

kandidāta diploms: TH Nr.107379. 

1978 –Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fizikas un matemātikas 

fakultāte., diploms Nr. 405776.                                                                                

1973 – Liepājas 1. vidusskolas matemātikas novirziena klase. 

  

DARBA PIEREDZE: 

Kopš 2008 – RTU Liepājas Zinātniskā Centra direktors 

Kopš 2007 -  RTU Liepājas filiāles lektors 

1995 - 2007 SIA‖LRF-Lubbock Fine‖, direktors 

Kopš 2005- SIA „Namfabrika‖, valdes loceklis;  

1992-1994- Latvijas Republikas Saeima,  ZS Frakcijas padomnieks; 

1991-1992- Latvijas Lauksaimniecības Ministrija, ministra padomnieks. 

1987-1990-  Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docents, Mehānikas 

katedras vadītājs. 

1984-1986- Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Elektrotehnikas katedras 

aspirants. 

1980-1983- Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Elektrotehnikas katedras 

asistents.  

1978-1980 – Jelgavas pilsētas un rajona skolu fizikas skolotājs 

1975-1978 – Daugavpils Jauno Tehniķu stacija, interešu pulciņa vadītājs.  

  

PĒTNIECISKIE PROJEKTI: 

 

1. Asinhrono elektrisko motoru aizsardzība  mainīgas slodzes apstākļos. 
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2. Ātri cietējošas celtniecības saistvielas remontiem un montāţas 

darbiem, šķiedru plātņu raţošanai.  

 

 

3. Jauni celtniecības paņēmieni izmatojot siltinātu paneļu konstrukcijas. 

 

4. Organisko vielu gazifikācija plazmā un superkritiska ūdens apstākļos. 

 

5. Alternatīvā enerģētika, sintētisko un biodegvielu pielietošana. 

 

PUBLIKĀCIJAS: 

 

Kopš 1983.g. kopumā 13 zinātniskās publikācijas un 1 izgudrojuma 

autorapliecība. 

Sagatavoti 2 patentu pieteikumi. 

Pēdējās publikācijas –   

1.„Ģimenes māja – rokasgrāmata‖ , izd. Valters un Rapa, 2004.g. 

 

MĀCĪBU DARBS: 

 

Lasu lekcijas, vadu laboratorijas darbus „ FIZIKAS‖ un  „ELEKTRĪBAS  

UN MAGNĒTISMA‖ priekšmetos inţeniertehnisko specialitāšu dienas, 

vakara un neklātienes nodaļu studentiem. 

 Pašreiz notiek jaunu interaktīvu datorizētu mācību materiālu izstrāde 

minētajos priekšmetos izmantojot „Lectora‖, „Mathcad‖, „Adobe Flash‖ 

programmatūru. 

 

Vadu studentu pētniecisko darbu sekojošās tēmās:    

1. Asimetriska kondensatora cēlējspēka pētīšana.  

2. Plazmas ģeneratoru izstrāde organisko vielu gazifikācijai. 

 

VALODU ZINĀŠANAS : 

 

Latviešu, krievu, angļu  – brīvi.   

  

Kontaktinformācija: 

 

Adrese: Liepāja, Vānes 4; 

mob.tel. +371 28352242; 

E-pasts: Armands.Grickus@rtu.lv 
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CURRICULUM VITAE 

 

Vārds:  Ilze 

Uzvārds:  Kupše 

Dzimšanas gads: 1966. gads 

 

Izglītības iestāde Liepājas Pedagoģiskā Akadēmija 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1999. gada 

2003. gada 

Iegūtā izglītība: vides pārvaldības speciālista kvalifikācija 

Diploma Nr. Nr. 000275, Liepāja 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1994. gada 

1995. gada 

Iegūtā izglītība: ķīmijas maģistra grāds 

Diploma Nr. PB Nr. 158220 , Rīga 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts Universitāte 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1984. gada 

1989. gada 

Iegūtā izglītība: ķīmiķis, pasniedzējs 

Diploma Nr. PB Nr. 158220 , Rīga 

Izglītības iestāde Talsu 1. vidusskola 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1984. gada 

1981. gada 

Iegūtā izglītība: vidējā izglītība 

Diploma Nr.  B   Nr. 379940 

 

1. Papildu izglītība/kursi: 

 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

Vides zinātnes un 

pārvaldības studiju 

centrs 

Tālākizglītības kursi 

vides arodizglītībā 

21.03 – 14. 15. 1996.gads 

PHARES programmā Vides zinības 

programmas sastādīšana 

1995. – 1997.gads 

Rīgas komercskola Uzľēmība un 

uzdrīkstēšanās 

13. augusts1999.gads 

Liepājas vides izglītības 

centrs 

Projekts kā darba 

metode un forma 

4. jūnijs 1999.gads 

IZM PIC Centralizēto eksāmenu 

organizēšana atbilstoši 

vispārējās izglītības 

standarta prasībām 

profesionālās izglītības 

7. – 11. oktobris 

2002.gads 
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iestāţu audzēkľiem 

V/A Profesionālās 

izglītības attīstības 

aģentūra Profesionālās 

orientācijas informācijas 

centrs 

Mācīšanās metodes 22. februāris 2005.gads 

RTU Humanitārais 

institūts 

Mācīties mācīt 16.jūnijs 2006. gads 

 

2. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 

 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

krievu 4 4 4 

vācu 3 2 2 

angļu 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

3. Darba pieredze: 

 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.09.2002. līdz patreizējam brīdim 

Darba vietas 

nosaukums 

RTU Liepājas filiāles  

Amata nosaukums lektore 

Galvenie pienākumi 1.Studentu izglītošana vispārīgās ķīmijas jomā un 

būvķīmijā, 

2. Laboratorijas darbu vadīšana vispārīgajā ķīmijā un 

būvķīmijā, 

3. Studentu iepazīstināšana ar jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem ķīmijas jomā. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01. 10.2001. līdz patreizējam brīdim 

Darba vietas 

nosaukums 

RTU Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 

Amata nosaukums direktora vietniece mācību darbā 

Galvenie pienākumi 1.Mācību  procesa organizēšana un plānošana, 

2.Mācību spēku koordinēšana un vadīšana 

3.Sadarbība ar daţāda līmeņa institūcijām 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

10.2000. – 10.2001. 

Darba vietas RTU LMZTK  
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nosaukums 

Amata nosaukums struktūrvienības vadītāja 

Galvenie pienākumi 1.Mācību procesa organizēšana Vānes ielas korpusā, 

2.Sadarbība ar skolas administrāciju, skolotājiem un 

audzēkņiem. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1.09.1996. – 2002. 

Darba vietas 

nosaukums 

RTU Liepājas Vispārtehniskā fakultāte 

Amata nosaukums ķīmijas lektore 

Galvenie pienākumi 1.Studentu izglītošana vispārīgās ķīmijas jomā, 

2.Laboratorijas darbu vadīšana vispārīgajā ķīmijā, 

3.Studentu iepazīstināšana ar jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem vispārīgās ķīmijas jomā. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1.09.1993. – 30.06.1994. 

Darba vietas 

nosaukums 

RTU LMZTK 

Amata nosaukums ķīmijas skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Skolēnu izglītošana ķīmijas jomā. 

2.Laboratorijas darbu vadīšana ķīmijā, 

3.Skolēnu iepazīstināšana ar jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem ķīmijas jomā. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1.09.1992. – 31.05.1993. 

Darba vietas 

nosaukums 

RTU Vispārtehniskā fakultāte 

Amata nosaukums metodiķe 

Galvenie pienākumi 1.Darbs ar fakultātes studentiem, 

2.Darbs ar fakultātes pasniedzējiem, 

3.Metodisko līdzekļu izstāde studentiem un pasniedzējiem. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1.09.1989. – 05.06.1992. 

Darba vietas 

nosaukums 

Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums 

Amata nosaukums ķīmijas skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Skolēnu izglītošana ķīmijas jomā. 

2.Laboratorijas darbu vadīšana ķīmijā, 

3.Skolēnu iepazīstināšana ar jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem ķīmijas jomā. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1.09.1985. – 31.05.1988. 

Darba vietas 

nosaukums 

Latvijas Valsts Universitāte 

Amata nosaukums ķīmijas laborante vispārējās ķīmijas katedrā 

Galvenie pienākumi 1.Laboratorijas darbu vadīšana vispārīgajā ķīmijā, 
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2..Studentu iepazīstināšana ar jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem vispārīgās ķīmijas jomā. 

 

4. Dalība izglītības un zinātnes ministrijas projektos 

 

 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.01.2006.  

30.07.2006. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2005/0151/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0100/0105 

„Profesionālās vidējās izglītības programmas 

„Autotransports” automehāniķu specialitātes 

audzēkľu prakse uzľēmumos” 

Amata nosaukums Projekta vadītāja 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.01.2006.  

30.07.2006. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2005/0160/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0099/0105 

„Profesionālās izglītības programmas 

„Elektromontāţa un elektromehānika” elektriķu 

specialitātes audzēkľu prakse uzľēmumos” 

Amata nosaukums Projekta vadītāja  

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.11.2005. 

31.08.2008. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2005/0245/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0026/0105 

„Profesionālās izglītības programmas 

„Elektromontāţa un elektromehānika” elektriķu 

specialitātes profesionālo mācību priekšmetu 

programmu uzlabošana” 

Amata nosaukums Projekta vadītāja asistente 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

 01.11.2005. 

31.08.2008 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2005/0244/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0023/0105 

„Profesionālās vidējās izglītības programmas 

„Autotransports” automehāniķu specialitātes 

profesionālo mācību priekšmetu programmu 

uzlabošana”  

Amata nosaukums Projekta vadītāja asistente 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

22.12.2005. 

31.07.2006. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2006/0271/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.3/0059/0105 

„Profesionālās vidējās izglītības programmas 

„Autotransports” automehāniķu specialitātes 
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audzēkľu prakse uzľēmumos” 

Amata nosaukums Projekta vadītāja 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

03.07.2006. 

30.11.2006. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2006/0083/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.5.2/0081/0105 

„RTU LF profesionālās vidusskolas skolotāju 

staţēšanās prakse uzľēmumos” 

Amata nosaukums Projekta vadītāja 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.11.2006. 

31.05.2007. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2006/0083/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.5.2/0081/0105 

„RTU Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas pirmo 

kursu audzēkľu adaptācijas procesa izveide” 

Amata nosaukums Projekta darbiniece – anketu izveide, apkopošana, 

analīze. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.02.2007. 

31.15.2007. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2006/0197/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0002/0108 

„Profesijā” Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”, 

„Sekretārs”, „Saimniecības vadītājs” mācību 

programmas izvērtēšana „ 

Amata nosaukums Eksperts – mācību materiālu izvērtēšana 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.09.2007. 

31.11.2007. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2007/0059/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0093/0108 

„Mācību prakses pilnveidošana mācību priekšmetā 

„Daiļdārzniecības pamati, floristika”  

Amata nosaukums Projekta darbiniece – anketu izstrāde prakses 

vadītājiem uzľēmumos un mērķgrupas dalībniekiem. 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01.01.2008 

31.03.2008. 

Darba vietas 

nosaukums 

ESF līdzfinansētais  projekts 

2006/0215/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0035/0105 

„3. līmeľa izglītības programmas „Loģistikas 

darbinieks”izstrāde un izglītojamo uzľemšana tajā” 

Amata nosaukums Projekta darbinieks -  izglītības programmas 

licensēšana 

 

5. Kontaktinformācija: 

 

Adrese: 

 

Liepāja, Šaurā iela 1 - 13 
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Tālruņa nr: 3480753 , 29171091 

Faksa nr: 3481888 

E-pasta adrese ILZEKUPSE@inbox.lv, Ilze.Kupse@lmztk.lv 

 

 
 

mailto:ILZEKUPSE@inbox.lv
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CURRICULUM   VITAE 

 
Vārds, uzvārds               Silvija Ozola 

 

Personas kods                010456 - 10860 

 

Dzimšanas vieta            Liepāja 

 

Dzīves vietas adrese      Liepāja, Toma iela 47 dz. 2 

                                      Rīga, Graudu iela 63 
 

Izglītība                         augstākā 

 

Valodu lietošanas prasmes   angļu, krievu valoda 

 

2001 – 2003  Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija mākslas vingrošanas un 

aerobikas trenere 

2001 – 2002  Valsts Tautas mākslas centrs – Latviešu 

dejas skola 

deju kolektīva vadītāja 

1975 – 1980  Rīgas Politehniskais institūts arhitekte 

1963 – 1974 Liepājas Raiņa 6. vidusskola  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

 

2007 –  Rīgas Tehniskā universitāte 

Arhitektūras un pilsētplānošanas 

fakultāte 

2. kursa doktorante 

2006 – 2007 Rīgas Tehniskā universitāte 

Arhitektūras un pilsētplānošanas 

fakultāte 

inţenierzinātņu maģistra 

grāds arhitektūrā 

 

Nodarbošanās un pedagoģiskā darbība 

 

2007 – 2008 Informācijas sistēmu menedţmenta augstskola lektore 

2006 – Rīgas Tehniskā universitāte lektore 

2005 – Rīgas Celtniecības koledţa lektore 

2004 – 2006 Liepājas Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades 

centrs 

Interešu izglītības 

pulciņu vadītāja 

1998 – 2002 Liepājas Vingrošanas sporta skola trenere 

Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 

 

Rīgas Celtniecības koledţā vadīti kursa darbi pilsētbūvniecībā, 2007./2008. gadā vadīti 

kvalifikācijas darbi 12 audzēkņiem, bet 2008./2009. gadā – 20 audzēkņiem. 

Rīgas Celtniecības koledţā lasītas lekcijas mācību priekšmetos – pilsētbūvniecība, 

kompozīcija un dizains, rasēšana, 2007. gadā izstrādātas mācību priekšmetu programmas 

„Pilsētbūvniecība‖ un „Kompozīcija un dizains‖. 
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Rīgas Tehniskā universitātē lasītas lekcijas studiju priekšmetos – inţeniergrafika un 

tēlotāja ģeometrija, ēku rekonstrukcija un restaurācija, arhitektūras projektēšanas 

pamatkurss, materiālu zinības, būvmateriāli, ievads būvniecība. 

 

Informācijas sistēmu menedţmenta augstskolā lasītas lekcijas studiju priekšmetā vides 

dizains. 

2008. gadā iegūts sertifikāts „Inovācijas augstskolas dadaktikā‖. 

Sagatavoti prezentācijas materiāli rasēšanā, tēlotājā ģeometrijā un inţeniergrafikā, 

arhitektūras projektēšanas pamatkursā, pilsētbūvniecībā, kompozīcijā un dizainā u.c. 

Grāmatas „Rietumlatvijas pilsētu arhitektūra‖ veidošana un sagatavošana izdošanai.  

 

Lasījumi zinātniskajās konferencēs 

 

2008. gada jūnijs Rīgas Celtniecības koledţa  konference „Arhitektūra 

un celtniecības attīstība 

cauri gadsimtiem‖ 

2008. gada 13. oktobris Rīgas Tehniskā universitāte 

Arhitektūras un 

pilsētplānošanas fakultāte 

starptautiska konference 

„Telpa un laiks. Tradīcijas 

un transformācijas‖ 

 

Publikācijas 

 

2009 Dzīvojamo ēku arhitektūra un plānojums Aizputē līdz Pirmajam pasaules 

karam 

2008 Kūrortu arhitektūra un plānojums Baltijā 19. gadsimtā–20. gadsimta 

pirmajā pusē 

2008 Latvijas kūrortu un peldvietu arhitektūra līdz Pirmajam pasaules karam 

 

Cita nozīmīga pieredze un organizatoriskā darbība arhitektūrā, vides veidošanā, 

pedagoģijā  

 

2009 Rīgas Celtniecības koledţas audzēkņu pilsētbūvniecības kursa darbu 

izstādes „Jaunliepāja. Pilsēta–vide–cilvēks‖ organizēšana Rīgā un Liepājā 

2008 Rīgas Celtniecības koledţas audzēkņu uzmērīšanas mācību prakses 

organizēšana Kuldīgā 

2006 Teritorijas labiekārtojuma priekšlikuma izstrāde Emīla Dārziņa 

memoriālajam muzejam „Jāņa skola‖ Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagastā 

2003 Piedalīšanās diţkoku uzmērīšanā Liepājā 

2003 Piedalīšanās Vides ministrijas rīkotajā starptautiskajā pasākumā Rīgā par 

Baltijas jūras piekrastes saglabāšanas problēmām 

2002 - 

2006 

Iestudētas dejas un noorganizēti braucieni izveidotajam bērnu un jauniešu 

kolektīvam Liepājā uz festivāliem „Aerobikas zvaigznītes‖ un Skolēnu 

dziesmu un deju svētku pasākumiem Rīgā 

 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

65 

 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds: Indra Ruperte 
2. Dzimšanas vieta un datums: Liepāja, 15.04. 1960.   

3. Dzīves vieta: Graudu iela 43 - 88, Liepāja LV – 3401 

4. Darba vieta un amats: Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas filiāle docente. 

5. Izglītība: 

Laiks (no ... līdz ..). Izglītības iestāde Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

2002. – 2004. Baltijas Krievu institūts Maģistra grāds uzņēmējdarbības 

administrēšanā 

1978. – 1983.   Rīgas Politehniskais institūts  Kvalifikācija inţenieris – ekonomists, 

specializācija celtniecības ekonomikā un 

organizācijā 

6. Kursi: 

2009. 
RTU Pedagogy Workshop. Subjects: Professional and ethical issues in teaching; 

Active learning techniques; Assessing teaching and learning. 

2007. 
Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšanas un profesionālās pilnveides 

programma „Studiju kvalitātes pilnveide‖- sertifikāts. 

2006. 
RTU Humanitārais institūts pedagogu tālākizglītības kursi „Kā mācīt mācīties‖ –  

apliecība. 

2005. 
LR IZM PIC pedagogu tālākizglītības programma  

„Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde‖- apliecība. 

2003. 
RTU Humanitārais institūts, arodskolotāju pedagoģiskās izglītības programma – 

apliecība un sertifikāts 

2003. LLU programma Augstskolu didaktika – sertifikāts 

 

7. Darba pieredze (apgriezti hronoloģiskā secībā): 

Laiks (no ... līdz 

...) 

Uzņēmums Ieņemamais amats, galvenie pienākumi 

kopš 2006. gada Rīgas Tehniskā 

universitāte, Liepājas 

filiāle 

Docente. 

Lekciju, nodarbību vadīšana, studiju priekšmetu 

programmu izstrāde, studiju darbu, kvalifikācijas darbu, 

bakalaura darbu vadīšana. 

Galvenie studiju priekšmeti: ekonomika, 

mikroekonomika, makroekonomika, uzņēmējdarbības 

organizēšana un plānošana, uzņēmējdarbības vadīšana. 

Izglītības programmu izstrāde bezdarbnieku apmācībai. 
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kopš 2005. gada SIA 

 „AC-konsultācijas‖ 

Eksperte izglītības jautājumos. 

Pētījumu veikšana, informācijas apkopošana un analīze, 

priekšlikumu izstrāde izglītības jautājumos. 

 

 

1993. - 2006. Rīgas Tehniskā 

universitāte, Liepājas 

filiāle 

Ekonomisko priekšmetu lektore. 

Lekciju, nodarbību vadīšana, studiju priekšmetu 

programmu izstrāde, studiju darbu, kvalifikācijas darbu, 

bakalaura darbu vadīšana. 

Galvenie studiju priekšmeti: ekonomika, 

mikroekonomika, makroekonomika, uzņēmējdarbības 

organizēšana un plānošana, uzņēmējdarbības vadīšana. 

Izglītības programmu izstrāde bezdarbnieku apmācībai. 

1991. – 1993. Liepājas MZTK 

Skolotāja. 

Nodarbību ekonomiskajos mācību priekšmetos, 

ekonomisko mācību priekšmetu programmu izstrāde 

1984. – 1991. 

Rīgas rajona 

Inčukalna 

deviņgadīgās skola 

Skolotāja. 

Stundu vadīšana. Mācību priekšmeti: matemātika, 

fizika. 

 

8. Valodu prasme: (skaitliskais vērtējums no 1 – pamatzināšanas, līdz 5 – teicami )  

Valodas Lasot Runājot Rakstot 

Latviešu (dzimtā) 5 5 5 

Krievu 5 5 5 

Angļu 4 4 3 

9. Citas prasmes:  

Pieredze darbā ar pieaugušo auditoriju. Prasmes strādāt komandā, pielāgoties 

daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas projektu darbā un kopējā darbā 

ar ārvalstu kolēģiem. Datorprasmes: MS Office. 

 

10. Publikācijas: 

2009. Jevsjukova J., Ruperte I., Grickus A., Karklina V., Karklins V.  Digital aids‘ using 

at lectures of programming in RTU Liepaja Branch // Proc. of the 9th IEEE 

International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009). 

Riga,Latvia. 

2009. „Studiju darbu vērtēšanas sistēma‖ RTU metodiskais seminārs „No mācīšanas uz 
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aktīvo mācīšanos, jeb labā studēšanas prakse‖ 2009. gada 16. aprīlī// publicēts 

www.ortus.rtu.lv 

2007. „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 10 gadi‖ Latvijas Ekonomists Nr 5 (149) 2007. 17 

– 23. lpp 

2007. Analītisks raksts: „Liepājas ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez SEZ‖ // Liepājas 

pašvaldības informatīvs izdevums „Katram liepājniekam‖ 14.03.2007. 

2005. gada 22. 

marts 

Starptautisko e-projektu loma studentu prasmju attīstībā‖. RTU metodiskais seminārs 

„Studiju process absolventu konkurētspējai‖ 

2003. gada 15. 

aprīlis 

―Integrētās nodarbības profesionālo studiju programmās ‖. Sadarbībā ar RTU lektori S. 

Dreibergu RTU tematiski metodiskais seminārs 

2002. gada 26. 

marts 

―Studentu grupu darbs – komandas darba modelis‖ RTU tematiski metodiskais seminārs 

2001. gada 10. 

aprīlis 

―Mācību metodes uzņēmējdarbības izglītībā‖ RTU tematiski metodiskais seminārs ―Par 

sareţģīto saprotami un interesanti‖, publikācija 2001. gada 30. novembrī. 

 

 

 

 

11. Mācību metodiskais darbs: 

1. Pelše G., Ruperte I. Mazā biznesa kurss, 3. pārstrādātais un papildinātais izdevums. – 

R.: Jumava, 2009. 327. lpp. 

2. Uzņēmēja rokasgrāmata. Pildināts izdevums/ grāmatu sastādīja Gundega Pelše un 

Indra Ruperte – R.: Jumava, 2009. 375 lpp. 

3. Komercdarbības vadīšana : mācību metodiskie materiāli / Indra Ruperte. Izdošanas 

ziņas   [Liepāja: RTU, 2007]. Apjoms   1 mape (3 grām.) : il. Piezīme   ESF projekts 

"Izglītības programmas "Komerczinības" specialitāšu profesionālo priekšmetu satura 

uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde" (līgums Nr. 

2005/0269/VPD/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0017/0105).   Pieejams arī CD-ROM 

formātā.   Ietver bibliogr. UDK   658.012.2 (072) Monogr. ier. nr.   000368117 

4. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satur izstrādes metodika/autoru kolektīvs. – R.: 

Profesionālās izglītības administrācija, 2007., 82 lpp. 

5. Mazā biznesa kurss (trešais papildinātais izdevums)/autoru kolektīvs– R.: Jumava, 

2006., 326. lpp  

6. Uzņēmēja rokasgrāmata/ grāmatu sastādīja Gundega Pelše un Indra Ruperte – R.: 

Jumava, 2003., 359 lpp. 

7. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. – R.: Kamene, 2000., 132 lpp. 

 

12. Pieredze pētījumu veikšanā: 

Gads 2005. - 2007. 

Pētījuma nosaukums Nacionālās programmas projekts ―Vienotas metodikas izstrāde 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo 

partneru iesaistei un izglītošanai‖. 

Pētījuma realizētājs IZM Profesionālās izglītības administrācija 

Pasūtītājs IZM 

Loma pētījuma izstrādē Eksperte 

 

javascript:open_window(%22http://195.13.129.34:8991/F/11DG7ILCAKS2KDI8CUQCXQV3NYLF8GNV1ASSS1VPY7JGBM1SKQ-04058?func=service&doc_number=000368117&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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Gads 2006. 

Pētījuma nosaukums Darba tirgus piedāvājuma un cilvēkresursu motivācijas 

problemātika Jēkabpils pilsētā un rajonā 

Pētījuma realizētājs SIA „AC Konsultācijas‖ 

Pasūtītājs Jēkabpils pilsētas dome 

Loma pētījuma izstrādē Eksperte profesionālās izglītība un mūţizglītības jautājumos. 

 

Gads 2005. 

Pētījuma nosaukums Jūrmalas pilsētas darba tirgus izpēte, analīze un perspektīvu 

noteikšana 

Pētījuma realizētājs SIA „AC Konsultācijas‖ 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome 

Loma pētījuma izstrādē Eksperte profesionālās izglītība un mūţizglītības jautājumos. 

 

Gads 2005. 

Pētījuma nosaukums Nodarbinātības kvalitātes pilnveidošana Saldus rajonā 

Pētījuma realizētājs SIA „AC Konsultācijas‖ 

Pasūtītājs Saldus rajona padome 

Loma pētījuma izstrādē Eksperte profesionālās izglītība un mūţizglītības jautājumos. 

 

 

13. Pieredze projektu darbā: 

2005. – 2007. Nacionālās programmas projekta ―Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai‖ 

eksperte.  

2005. – 2007. ESF projekta „Izglītības programmas „Komerczinības‖ specialitāšu profesionālo 

priekšmetu satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde‖(līgums 

Nr.2005/0269/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0017/0105) vadītāja. 

 

14. Piedalīšanās starptautiskajos projektos un pasākumos: 
2009. Pieredzes apmaiņa Leonardo da Vinci programmas projekta „Jaunu iespēju  

 meklēšana pieaugušo neformālās izglītības plānošanā, organizēšanā un 

 realizēšanā celtniecības jomā‖, LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-334 ietvaros 

Vācijā. 

2005. – 2008. ES Socrates/Erasmus pasniedzēju apmaiņas programmā nodarbību vadīšana 

Inholland Universitātē Alkmārā (Nīderlande). 

Tēmas: biznesa plānu izstrāde, korporatīvā sociālā atbildība, uzņēmējdarbība un 

tās vide Latvijā. 

2003. – 2004.  Latvijas – Itālijas kopprojekta ―Latvija/Liepaja – Consorzio Venteo Impresa‖ 

koordinatora Latvijā asistente. Projekts vērsts uz Latvijas uzņēmēju apmācību 

kvalitātes vadības sistēmu jautājumos atbilstoši ES prasībām. Pieredzes apmaiņa 

Itālijas uzņēmumos. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 

Vārds Uzvārds:    Jeļena JEVSJUKOVA 

Dzimšanas dati: 22.04.1957. 

E-pasts:  jelena,jevsjukova@rtu.lv 

Tālrunis darbā: +371 3484925  

 

VALODAS 

 

Dzimtā valoda: krievu 

Citas valodas:  latviešu (augstākā kategorija), angļu (labi) 

 

IZGLĪTĪBA 

 

1993. – 1994. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, 

inţenierzinātņu maģistra grāds lietišķās datorzinātnēs. 

 

1985. – 1986. 

Latvijas Izglītības Attīstības institūts,  kvalifikācija – informātikas un skaitļošanas 

tehnikas skolotāja. 

 

1974. – 1978. 

Volgogrādas Valsts Pedagoģiskais institūts, specialitāte – matemātika, kvalifikācija – 

matemātikas skolotāja. 

 

PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE, KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

 

2009.g. aprīlis 

RTU Pedagogy Workshop. Subjects: Professional and ethical issues in teaching; Active 

learning techniques; Assessing teaching and learning. 

 

2009.g. janvāris 

Porvoo Commercial College (Somija), pieredzes apmaiņa projekta „NordPlus‖ ietvaros. 

 

2008.g. maijs 

RTU LF seminārs „Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija‖. 

 

2004.g. janvāris 

SIA „FITALIVA LTD‖ seminārs „E-dokumenti un E-pārvalde‖ (apliecība Nr. 2201-12) 

 

2001.g. aprīlis 

Konference „Jaunas tehnoloģijas Liepājas biznesam: pieredze, iespējas un perspektīvas‖ 

(sertifikāts 24.04.2001.) 
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2000. g. aprīlis 

Starptautiskā konference ―Baltic IT&T 2000‖. 

 

1993.g. jūnijs 

Stokholmas universitāte, starptautiskais seminārs "Digital Teaching Aids" (sertifikāts 

15.06.1993.) 

 

DARBA PIEREDZE 

 

Kopš 2006. gada 

Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas filiāle,  praktiskā docente. 

 

Kopš 1999. gada 

SIA „Arcus Tīkls‖, konsultante. 

 

1994. – 2006. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas filiāle, lektore. 

 

2000. – 2005. 

RTU Liepājas filiāles profesionālā vidusskola, specialitātes vadītāja (specialitātēs 

„Lietišķo datorprogrammu tehniķis‖ un „Datorsistēmu  tehniķis‖). 

 

1989. – 1994. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas MZTK , asistente. 

 

1988. – 1989. 

Liepājas 75. arodskola, matemātikas un informātikas pasniedzēja. 

 

1978. – 1988. 

Liepājas politehnikums, matemātikas un (kopš 1985.g.) informātikas pasniedzēja. 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 

PROJEKTOS 

 

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas projektos 

 

2005. – 2008. 

Eiropas Sociālā fonda projektu aktivitāte 3.2.1, projekta nosaukums: 

„Profesionālās vidējās izglītības programmas uzlabošana un mācību bāzes 

modernizācija Transporta pārvadājumu komercdarbinieka profesijas apguvei 

RTU Liepājas filiāles profesionālajā vidusskolā‖, identifikācijas Nr. 2005/ 

0241/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 04/ APK/ 3.2.1/ 0058/ 0105, darba grupas 

dalībniece. 
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2006. – 2007. 

Eiropas Sociālā fonda projektu aktivitāte 3.2.5.2, projekta nosaukums: „RTU 

LF profesionālās vidusskolas skolotāju kompetenču paaugstināšana IT jomā 

un angļu valodā‖, identifikācijas Nr. 2006/ 0077/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 05/ 

APK/ 3.2.5.2/ 0073/ 0105, materiālu izstrādātāja un nodarbību vadītāja 

„Datormācībā‖. 
 

2005. – 2007. 

Eiropas Sociālā fonda projektu aktivitāte 3.2.1, projekta nosaukums: 

„Izglītības programmas „Komerczinības‖ specialitāšu profesionālo 

priekšmetu satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde‖, 

identifikācijas Nr.  2005/ 0269/ VPD1/ ESF/ PIAA/04/ APK/ 3.2.1/ 0017/ 

0105, materiālu izstrādātāja „Lietišķā informātikā‖.  

 

 

 

 

 
Dalība starptautiskajos projektos 

 

2008. – 2009.   

Projekts ―NordPlus‖, studentu prakses vietu nodrošināšana Eiropas valstīs, koledţstudiju 

programmas „Datorsistēmas‖ studentu prakses vadītāja.  

 

2001. – 2002.   

Partneru piesaistīšanas, biznesa un IT tehnoloģiju attīstīšanas projekts ―See Saw‖, darba 

grupas dalībniece.  

 

2001. – 2003. 

ES 5. ietvara IT projekts „For the Baltic BIT–House Network for promotion and 

dissemination of Information Society Research‖, Contact Number IST-1999-29030, 

darba grupas dalībniece. 

 

1996. – 1998. 

ES Phare biznesa izglītības reforma Latvijā (BERiL), biznesa koledţas mācību 

priekšmetu programmu un mācību līdzekļu izstrādes grupas dalībniece (priekšmets 

„Datormācība ekonomistiem‖). 

 

PUBLIKĀCIJAS 

 

Kopīgais skaits – 16. 

 

1. Jevsjukova J., Ruperte I., Grickus A., Karklina V., Karklins V.  Digital aids‘ using 

at lectures of programming in RTU Liepaja Branch // Proc. of the 9th IEEE 
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International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009). 

Riga,Latvia. 

2. Jevsjukova J. E-tehnoloģiju izmantošana studentu patstāvīgā darba organizēšanā. 

//Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību 

metodiskās konferences raksti. – Rīga: TSI, 2009. (Pieņemts publicēšanai). 

3. Jevsjukova J. MATHCAD izmantošana faziloģisko uzdevumu risināšanai. 

//Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību 

metodiskās konferences raksti. – Rīga: TSI, 2009. – lpp. 19.-24.  

4. Jevsjukova J. Studentu zināšanu testēšanas vieta augstskolas mācību procesā. 

//Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību 

metodiskās konferences raksti. – Rīga: TSI, 2009. – lpp. 25.-29. 

5. Jevsjukova J. Lietišķā informātika. – Liepāja: RTU LF, 2007. – 103 lpp. 

6. Jevsjukova J. Digitālo līdzekļu izmantošana teorētiskā materiāla pasniegšanā. // 

Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību 

metodiskās konferences raksti. – Rīga: TSI, 2006. – lpp. 121.-122. 

7. Jevsjukova J. Izglītības kvalitāte – absolventu konkurētspējas garantija. //Jaunais 

inţenieris Nr. 22/23 (1291/1292). Rīga: RTU, 16.06.2005. 

8. Jevsjukova J. Studijas informācijas plūsmas palielināšanās apstākļos. //Metodiskā 

semināra ‖Par sareţģīto saprotami un interesanti‖ materiālu krājums. – Rīga: 

RTU, 2001. – lpp. 19.-21. 

9. Jevsjukova J. Datu bāzu vadības sistēma MS Access uzņēmējdarbībā. – Rīga: 

―Kamene‖, 2002. – 65 lpp. 

10. Jevsjukova J. Datu bāzu vadības sistēma MS Access uzņēmējdarbībā. – Rīga: 

―Kamene‖, 2000. – 62 lpp. 

11. Jevsjukova J., Lezdiņš V., Tambovceva T. Datormācība ekonomistiem. – Rīga: 

―Kamene‖,1999. – 80 lpp. 

 

 

Mācību un metodiskie līdzekļi 

 

1. Izstrādāti un ievesti ORTUS E-studiju vidē mācību metodiskie materiāli kursam 

„Datormācība ekonomistiem‖ (2009.g.). 

2. Universālo matemātisko programmu pakete MathCad. Mācību metodiskie 

materiāli (papildināti). – RTU LF, 2008. – 47 lpp. 

3. Izstrādāti un ievesti ORTUS E-studiju vidē mācību metodiskie materiāli kursiem 

(2008.g.): 

 Datormācība (pamatkurss) 

 Datormācība (speckurss) 

 Lietojumprogrammatūra 

 Informācija sistēmu izstrāde 

 Ekonomiskās informācijas apstrāde 

 Ekonomiskās informācijas sistēmas 

 Programmēšanas valodas 

4. Datorprogramma „Laboratorijas darbu uzdevumi‖ priekšmetiem „Datormācība 

(pamatkurss)‖, „Datormācība (speckurss)‖, „Lietojumprogrammatūra‖ un 

„Programmēšanas valodas‖. 2008. – pēdējās versijas izstrāde. 
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5. Universālā datorprogramma studentu zināšanu pārbaudei ar lokālā datortīkla 

izmantošanu. 2008. – pēdējās versijas izstrāde. 

6. Mācību materiāli, metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi kursam 

„Ekonomiskās informācijas apstrāde‖ (PowerPoint prezentācijas). 2007. 

7. Ekonomiskās informācijas sistēmas. Lekciju bāzes konspekts. – RTU LF, 2008. 

8. Mācību materiāli, metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi kursam 

„Datormācība ekonomistiem‖ (PowerPoint prezentācijas un izdales materiāli). 

2007. 

9. Lekciju kurss „Informācijas sistēmu izstrāde‖ (PowerPoint prezentācijas). 2005. 

10. Universālo matemātisko programmu pakete MathCad. Mācību metodiskie 

materiāli. – RTU LF, 2005. – 46 lpp. 

11. Mācību materiāli, metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi 

„Hiperteksta iezīmēšanas valoda HTML‖ (PowerPoint prezentācijas). 2005. 

12. Mācību materiāli, metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi Dynamic 

HTML, Java Script un VBScript html formātā. 2004. 

13. Lekciju kurss „Programmēšanas valodas‖ (PowerPoint prezentācijas). 2004. 

 

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 

 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs 

 

2009. jūlijs 

The 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 

2009). Topic ―Digital aids‘ using at lectures of programming in RTU Liepaja Branch‖. 

 

2009. februāris 

Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas”. TSI, Rīga. Referāta tēma: „E-tehnoloģiju izmantošana studentu 

patstāvīgā darba organizēšanā”. 
 

2008. februāris 

Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas‖. TSI, Rīga. Referāta tēma: „MATHCAD izmantošana faziloģisko 

uzdevumu risināšanai‖. 

 

 

2007. februāris 

Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas‖. TSI, Rīga. Referāta tēma: „Studentu zināšanu testēšanas vieta 

augstskolas mācību procesā‖. 

 

2006. februāris 

Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas‖. TSI, Rīga. Referāta tēma: „Digitālo līdzekļu izmantošana 

teorētiskā materiāla pasniegšanā‖. 
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Piedalīšanās ar referātiem citās konferencēs un semināros 

 

2009.g. maijs 

RTU LF metodiskā semināra „Testu veidošana ORTUS E-studiju vidē‖ organizēšana un 

novadīšana. 

 

2009.g. aprīlis 

RTU metodiskais seminārs „No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb Labā studēšanas 

prakse‖. Referāta tēma: „RTU Liepājas filiāles studentu zināšanu kontrole un novērtēšana 

datormācībā‖. 

 

2009.g. janvāris 

RTU LF metodiskā semināra „Studentu zināšanu kontrole un vērtēšana‖ organizēšana un 

novadīšana.  Referātu tēmas: „Studentu zināšanu kontroles un vērtēšanas sistēma 

datormācībā‖ un „Testu izveidošanas metodika‖. 

 

2008.g. oktobris 

LR Ekonomikas ministrijas un LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija) reģionālais seminārs „E-komercija un E-pakalpojumi – iespējas 

un risinājumi‖. Referāta tēma: „E-komercijas nozīme uzņēmējdarbībā‖. 

 

2008.g. oktobris 

RTU LF metodiskā semināra „Mācību metodisko materiālu izveidošanas metodika 

publicēšanai ORTUS E-studiju vidē‖ organizēšana un novadīšana. 

 

2008.g. maijs 

RTU LF metodiskā semināra „Mācību metodisko materiālu ievietošana un publicēšana 

ORTUS E-studiju vidē‖ organizēšana un novadīšana. 

 

2008.g. aprīlis 

RTU metodiskais seminārs „E-studiju lietošanas pieredze studiju kvalitātes celšanai‖. 

Referāta tēma: „E-tehnoloģiju izmantošana studentu patstāvīgā darba organizēšanā‖. 

 

2008.g. janvāris 

RTU LF metodiskā semināra „Studentu patstāvīgā darba organizēšana‖ organizēšana un 

novadīšana. Referātu tēmas: „Studentu patstāvīgā darba veidi, motivācija un 

organizācijas tehnoloģija‖ un „Datortehnoloiju izmantošana 

studentu patstāvīgā darba organizēšanā‖. 

 

2006.g. aprīlis 

RTU metodiskais  seminārs ‖Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju izstrādāt 

sistēmu, komponenti vai procesu‖. Referāta tēma: ―Informācijas sistēmu izstrādes 

apkopojošā nozīmē datorsistēmu profesionālajā studiju programmā‖. 

 

2005.g. aprīlis 
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RTU metodiskais  seminārs ‖Studiju process absolventu konkurētspējai‖. Referāta tēma: 

―Izglītības kvalitāte – absolventu konkurētspējas garantija‖. 

 

2003.g. aprīlis 

RTU metodiskais seminārs ‖Studiju darba kvalitāte: realitāte un iespējas‖. Referāta tēma: 

„Digitāllīdzekļu izmantošana teorētiskā materiāla pasniegšanā mācību procesa 

efektivitātes paaugstināšanai‖. 

 

2002.g. janvāris 

Nolasīts lekciju kurss seminārā ―Datoru tīkli. Internets.‖ – RTU LMZTK skolotāju 

apmācība. 

 

2001.g. aprīlis 

RTU metodiskais  seminārs „Par sareţģīto saprotami un interesanti‖. Referāta tēma: 

―Studijas informācijas plūsmas palielināšanās apstākļos‖. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

 

Kopīgais pedagoģiskais darba stāţs 30 gadi. 

Pedagoģiskais darba stāţs augstākās izglītības iestādē 19 gadi. 

 

Studiju priekšmeti 
1. Datormācība (pamatkurss) 

2. Datormācība (speckurss) 

3. Datormācība ekonomistiem 

4. Lietojumprogrammatūra 

5. Programmēšanas valodas 

6. Programmatūras inţenierija 

7. Informācijas sistēmu izstrāde 

8. Ekonomiskās informācijas sistēmas 

9. Ekonomiskās informācijas apstrāde 

 

Bakalaura un kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana 

 

2004. – 2009. 

RTU LF, koledţstudiju programma „Datorsistēmas‖, 25 kvalifikācijas darbu vadīšana. 

 

2004. – 2009. 

RTU LF, koledţstudiju programma „Datorsistēmas‖, 22 kvalifikācijas darbu recenzēšana. 

 

2002. – 2005. 

BKI Liepājas filiāle, bakalauru studiju programma „Informācijas sistēmas vadībā‖, 12 

bakalaura darbu vadīšana. 

 

Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
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2004.-2007.  Profesionālās tālākizglītības programmas „Datoru lietošana‖ izstrāde un 

vadīšana (klasifikācijas kods 2 OT 482 00, 2.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija 

„Informācijas ievadīšanas operators‖). 

 

2004.-2006. RTU LF Profesionālā vidusskola. Profesionālās tālākizglītības programmas 

„Datorsistēmas‖ izstrāde un vadīšana (klasifikācijas kods 3 OT 481 01, 3.kvalifikācijas 

līmenis, kvalifikācija „Datorsistēmu tehniķis‖). 

 

2003.-2005. RTU LF Profesionālā vidusskola. Izglītības programmas „Datorsistēmas‖ 

izstrāde un vadīšana (klasifikācijas kods 33 5251, 3.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija 

„Datorsistēmu tehniķis‖). 

 

2003.-2005. RTU LF Profesionālā vidusskola. Izglītības programmas „Datorsistēmas‖ 

izstrāde un vadīšana (klasifikācijas kods 33 5251, 3.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija 

„Lietišķo datorprogrammu tehniķis‖). 

 

2003.g.  Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Datormācība‖ izstrāde 

(klasifikācijas kods 30 3490) 

 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 

RTU Liepājas filiāles Padomes locekle. 

RTU Liepājas filiāles metodiskās komisijas vadītāja. 

Kvalifikācijas komisijas locekle koledţstudiju programmā „Datorsistēmas‖. 

Mācību un kvalifikācijas prakses vadīšana koledţstudiju programmas „Datorsistēmas‖ 

studentiem. 

2003.g. Mācību programmas „Datorsistēmas‖ sagatavošana akreditācijai RTU LF 

Profesionālajā vidusskolā. 

RTU LF metodisko semināru organizēšana un vadīšana. 

1999.-2007. Specialitātes vadītāja RTU LF Profesionālajā vidusskolā, programma 

„Datorsistēmas‖. 

 

CITA INFORMĀCIJA 

 

2008.g. 

Studentu parlamenta balva „Gada pasniedzējs‖. 

 

2004.g. 

RTU Liepājas filiāles Atzinības raksts par ieguldījumu profesionālās vidusskolas 

akreditācijā. 

 

1999.g. 

RTU Atzinības raksts par mācību un audzināšanas darbu studiju procesa modernizācijā 

un mācību materiālu izstrādē 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

Personas dati:    Jurijs Kočetkovs 

    dzīv. K.Zāles lauk. 2, dz. 6, Liepāja, LV-3401 

    tālr. 3486829 

                          dzim. 26.03.1947. 

 

Izglītība:             1996.g. Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūra, 

                            mehānikas maģistrs 

                  1981.g. Maskavas darbgaldu  instrumentu institūta aspirantūra, 

                            tehnisko zinātņu kandidāts 

 1971.g. Rīgas Politehniskais institūts, inţenieris-mehāniķis 

 1965.g. Čeboksaru elektromehāniskais tehnikums. 

 

Zinātniskā kvalifikācija: 1996.g. mehānikas maģistrs, diploms N. 000244 

 1993.g. inţenierzinātņu doktors, diploms B-D N. 000571 

 1981.g. tehnisko zinātņu kandidāts, diploms TH N. 052735. 

 

Papildus izglītība:1998.g. datorgrafikas kursi, firma KOGRA, Rīga 

 2003.g. kursi ―Augstskolas didaktika‖, sertifikāts N. 000139 

 2003.g. RTU arodpedagoģijas kursi (720 st.), sertifikāts TA N.  

                             000300 

 2003.g. Kauņas tehnoloģiskā universitāte, kursi ― Pneimatiskās 

                             un hidrauliskās sistēmas‖. 

 

Darba pieredze: 1995. – līdz šodienai  Baltijas Starptautiskā akadēmija Liepājas 

filiāle,  

  docents, asoc.prof. 

 1977. – līdz šodienai  RTU, pasniedzējs, vecākais zinātniskais  

                                            līdzstrādnieks 

 1976.-1977. vidusskolas skolotājs 

 1971.-1975. Rīgas krāsaino lējumu rūpnīca, inţenieris. 

 

Publikācijas: 

1. „Latvijas iedzīvotāju nabadzības līmeņa samazināšanas problēmas.‖ 

Starptautiskās zinātn. konferences referātu krājums „Tautsaimniecības un 

izglītības attīstības problēmas mūsdienu preriodā‖, RTU, Rīga, 2003, 

6 lpp. 

2. „Ētiski – psiholoģiskie biznesa aspekti mūsdienīgajā Latvijā‖ (ar 

līdzautoru) „Проблемы предпринимательской деятельности, 

3.sējums, Nr.1, zinātn. darbu krājums, ISMA, Rīga, 2003. 6 lpp. 

3. „Transition preiod in Latvia as a social – economic „simple 

catastrophe‖‖ „Computer Modelling and New Technologies‖, vol.9, 

Nr.2, сб. научных трудов, TSI, Rīga, 2005. 8 lpp. 
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4. „Demogrāfiskās krīzes struktūras analīze Latvijā‖ „Computer 

Modelling and New Technologies‖, vol.10, Nr.1, сб. научных 

трудов, TSI, Rīga, 2006. 5 lpp. 

5. „Препосылки и перспективы развития венчурного бизнеса в 

Латвии‖ (ar līdzautoru) Starptautiska zinātniska konferences referātu 

krājums „Tautsaimn. un uzņēmējd. attīstības problēmas‖, RTU, Rīga, 

2007. 7 lpp. 
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Dzīves un darba gājums 
 

Vārds, uzvārds: Ziedonis Vēzis 

Dzimšanas datums: 12.11.1960 

Dzimšanas vieta: Barkava, Madonas raj. 

Dzīves vieta:  Vānes 4-342, Liepāja 

Darba vieta un amats: RTU Liepājas filiāle, laboratorijas vadītājs 

 

Izglītība: 

2003 – RTU Humanitārais institūts, arodskolotāja pamata pedagoģiskā izglītība 

1983 – 1988 Rīgas Politehniskais institūts, elektrosakaru inţenieris 

1976 – 1980 – Rīgas Elektromehāniskais tehnikums, tehniķis-tehnologs 

 

Kursi: 

 2003. – KTU FESTO Industrial Automation Centre „Mechatronic Systems‖ 

2003. – SIA „Mikrotīkls‖, MikroTik RouterOS Firewall konfigurēšana 

2001. – Baltijas datoru akadēmija, Administering  Linux Internet Services 

2001. - Baltijas datoru akadēmija, Linux LAN Managemnt 

2001. - Baltijas datoru akadēmija, Linux System and Network Administration 

2001. - Baltijas datoru akadēmija, Linux Fundamentals 

1999. – Soft-Tronik Riga, Securing Web Access using Microsoft Proxy Server 2.0 

1998. - Soft-Tronik Riga, Supporting Microsoft Windows 4.0 Core Technologies 

1997. - Soft-Tronik Riga, Administering Microsoft Windows 4.0 

1997. – SIA „GRĀDA‖, Pamati darbam ar projektēšanas sistēmu ACAD 

1997. – SIA „GRĀDA‖, Pamats darbam ar „Access‖ 

1997. – SIA „GRĀDA‖, Pamats darbam ar „Excel‖ 

 

Darba pieredze: 

No 1989. – līdz šim brīdim RTU Liepājas filiāle, laboratorijas vadītājs 

No 1989. – līdz šim brīdim RTU Liepājas filiāle, lektors 

1988. – 1989. – rūpnīca „Komutators‖, inţenieris- konstruktors 

 

Pētniecības projekti: 

- ES 5.ietvara IT projekts: „For the Baltic BIT – House Network for promotion and 

dissemination of Information Society Research‖, Contract Number IST-1999-29030, 

dalībvalstis: Zviedrija, Krievija, Norvēģija, Polija, Norvēģija, Lietuva, Vācija, 

Somija, Igaunija, Dānija un Latvija, projekta ilgums 2001.-2003.gads, projekta 

dalībnieks 

- Eiropas sociālā fonda projektu aktivitātē 3.2.3.2., projekta nosaukums: „RTU 

inţenierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības 

uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem‖, projekta identifikācijas numurs 

VPS/ESF/PIAA/06/3.2.3.2/0061/0007, projekta īstenošanas ilgums: 02.10.2006 

– 31.07.2008, Rīga: RTU. 

 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 

Lekcijas: 
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1. Operētājsistēmas 

2. Datortīkli 

3. Datortīklu administrēšana 

4. Elektrotehnika un elektronika 

5. Elektrotehnikas teorētiskie pamati 

 

Kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana 
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CURRICULUM VITAE 

1. Māris Reinfelds  

2. 111067-11876   

3. Tukuma rajons 

4. Peldu ielā 33/35 dz. 5  

5. Izglītība: augstākā 

Laika periods 
no-līdz 

Mācību iestāde 

No 2003.g. 
līdz 2005.g 

RTU Siltuma, ūdens un gāzes tehnoloģiju institūta maģistrantūra  

No 1999.g. 
līdz 2003.g. 

RTU Siltuma, ūdens un gāzes tehnoloģiju institūts, bakalaurs 

No 1984.g. 
līdz 1986.g. 

Kandavas sovhoztehnikums, plaša profila tehniķis mehāniķis 

6. Valodu zināšanas:  (1- brīvi; 5- pamatlīmenī) 

Valoda Lasītprasme Runa Rakstītprasme 

Latviešu valoda 1 1 1 

Krievu valoda 1 1 1 

Angļu valoda 5 5 5 

Vācu valoda 4 5 5 

7. Citas prasmes (datorprasme, iegūtā papildizglītība, kursi): AUTO CAD; 
WORD; EXCEL; autovadītāja apliecība 

8. Kvalifikācijas, Būvprakses sertifikāts Nr. 50-1923 siltumapgādes un 
ventilācijas sistēmu projektēšana; Būvprakses sertifikāts Nr. 50-2007 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana; Būvprakses sertifikāts 
Nr. 50-2254 gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar. 
projektēšana.                                                           
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9. Profesionālā pieredze 

Laika periods Uzņēmums Amats Apraksts 

No 2003. g. SIA „‟ARDIKO – 
projektēšana‟‟ 

Valdes loceklis, 
inženieris - 
projektētājs 

Projektu vadīšana, inženieraprēķinu 
veikšana, inženierkomunikāciju 
projektēšana un tehniskās 
dokumentācijas noformēšna ar 

programmu AUTO CAD; WORD; 
EXCEL. 

No 1999.g.  
līdz 2004.g 

SIA „‟Termo Montāža‟‟ Darbu vadītājs; 
inženieris - 
projektētājs 

Inženierkomunikāciju būvdarbu 
vadīšana, projektu vadīšana, 
inženieraprēķinu veikšana, 
inženierkomunikāciju projektēšana un 
tehniskās dokumentācijas noformēšna 

ar programmu AUTO CAD; WORD; 
EXCEL. 

No 1997.g. 
līdz 1999.g. 

SIA „‟Termo serviss‟‟ Darbu vadītājs  Inženierkomunikāciju būvdarbu 
vadīšana 

    

10. Pedagoģiskā darbība:   

2009.g. RTU Inženiera darba vadīšna (1) 

2008.g. RTU Bakalaura darba vadīšana (1) 

2008/2009, studiju priekšmets „Apkure, ventilācija un gaisas kondicionēšana” 
2 kredītpunkti 
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Haralds Deģis 

Curriculum Vitae 
 

1. Vispārējās ziņas 

Haralds Deģis 

p.k. 250666-10807 

dzimšanas vieta – Liepāja 

dzīves vieta – Papes iela 16b, Liepāja, LV-3407 

inženierzinātņu bakalaurs būvniecībā, būvinženiera kvalifikācija 

būvinženieris (LBS sert. Nr. 20-5929) 

Krievu – labi, angļu – sarunvalodas līmenī 

 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas 

Nav veikta 

 

3. Pedagoģiskā darbība 

Studiju prieksmeti – 

Inženierģeoloģija 2 k.p. 

Individuālo ēku būvniecība 3 k.p. 

 

4. Organizatoriskā darbība 

Nav veikta 
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Dzīves un darba gājums 
 

 

Vārds, Uzvārds: 

 Larisa Novikova, pk.k. 120358-10811 

 

Dzimšanas datums: 

 1958.gada 12.marts 

 

Kontakti: 

Adrese: Reiņu meţa iela 16-9 

Liepāja, LV-3407 

Tālrunis: (+371) 26739020 

e-pasts: larisanovikova@inbox.lv 

 

Izglītība: 

1996.gada septembris – 1998. gada jūnijs – Rīgas Tehniskā universitāte, 

inţenierzinātņu maģistra grāds inţenierpedagoģijā. 

1975.gads – 1981.gads – Rīgas politehniskais institūts, inţenieris – celtnieks. 

1965. – 1975.gads –Liepājas 2.vidusskola. 

 

Darba pieredze: 

1981. gads – pašlaik – Liepājas 31. arodvidusskola – specpriekšmetu skolotāja. 

 

Darbs amatu apvienošanas kārtībā: 

1996.gads –2002. gads – Liepājas vakara maiņu vidusskola – matemātikas un  

biznesa pamatu skolotāja. 

1995. gads – 2005. gads – Liepājas 3. pamatskola – ekonomikas skolotāja. 

 

Cita pieredze: 

2004.gads – bilingvālās apmācības kursi. 

2003. gads – Profesionālās izglītības centra kursi – „Pārbaudes darbu izstrāde‖. 

1998. gads – Liepājas Pedagoģijas akadēmija – datorkursi. 

1994. gads – Uzņēmēju atbalsta centra kursi – „Veiksme biznesā‖. 

1975. gads - iegūta B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

Valodu prasme: 

Krievu – dzimtā. 

Latviešu – augstākā pakāpe. 

Angļu – sarunvalodas līmenī. 

 

Datorprasmes: 

MS Office 

 

mailto:larisanovikova@inbox.lv
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Curriculum Vitae 
MARIJA MULTĀNE 

 
 

 

 

 

  

Dzimšanas 

datums:  

22.08.1958;   Daugavpilī 

Ģimenes 

stāvoklis:  

precējusies  

E-pasts:  multane@metalurgs.lv; ezerskats@kernel.lv 

Kontakttālrunis:  Mob. 29759216, 29267299 

Valodu prasme: Krievu – dzimtā 

Latviešu – 1.līmenī 

 

Datora prasme: MS Office, AUTOCAD 

Izglītība:  1975g. – vidējā izglītība; Daugavpils 11.vidusskola 

1980g. absolvēju Rīgas politehnisko institūtu, iegūvu inţeniera-celtnieka 

specialitāti;  

2000g.- AutoCAD 2000 kursi KOGRA Ltd [Certificate]; 

2003g. – absolvēju Rīgas Tehnisko Universitāti, iegūvu inzeniera kvalifikāciju 

ģeodēzijā un kartogrāfijā; Diploma temāts „Slieţu ceļu pārbaudes‖ 

2003g – Topogrāfiskā uzmērīšana; kursi LMB; 

2004g. – Ģeodēzija būvniecība; kursi LMB; 

Darba pieredze: 1980-1988 g. – 21.celtniecības pārvalde Liepājas celtniecības trests, 

būvdarbu meistare, kopš 1982g. – inţeniere-ģeodēziste; 

04.1988-12.1988 g. – [―Sarkanais‖] ―Liepājas metalurgs‖;  būvdarbu meistars; 

12.1988 – 06.1993 - ―Liepājas metalurgs‖; celtniecības ceha vadītāja; 

06.1993 – 2006g. - “Liepājas metalurgs”; inţeniere-ģeodēziste;  

Apjomīgie darbi saistībā ar inţ-ģeodēziju: velmēšanas ceha rekonstrukcija1997g; 

martena ceha modernizācija 2004/2005gg. 

No 2002g. Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles lektore. 

Kopš 2006g dzīvokļu īpašnieku biedrības ―EZERSKATS‖ valdes priekšsēdētāja. 

IK‖MULTAN‖ uzņēmēja.  

Sasniegumi: 1995 un 1999.g. – LR čempione dubultspēlēs novusā; 1995-2000gg. Liepājas 

pilsētas čempione novusā (dubultspēlēs, vienspēlēs) 

1997-2006 g. LR čempione daţās disciplinās vieglatletikā senioru grupās; 

mailto:multane@metalurgs.lv
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Dzīves un darba gājums 
         

         

Vārds, Uzvārds:  Tatjana Aleksejeva 

         

Dzimšanas 
datums:  02.04.1953 

Adrese:  Dzintaru 20/22-12, Liepāja,     LV-3401, Latvija 

     

Tālrunis:  3426940, 9710292 

Izglītība:   

         

2005 - 2008  RTU Ražošanas kvalitātes institūts "RMGKO 
Visaptverošā kvlitātes vadība" – profesionālais 

maģistrs visaptverošā kvalitātes vadībā 
     

     

1971-1976  Tjumeņas Valsts Universitāte 

     Filologs, angļu valodas skolotājs 

Darba piredze:     

         

1993 – līdz šim 
laikam  Rīgas Tehniskā Universitāte 

  Liepājas Filiālē – Lektore 

         

1991 – 1993  Rīgas Tehniskā Universitāte 

  Liepājas Politehnikumā – pasniedzēja 

         

1983 – 1987  Liepājas rajona Komitejā – statistiķis 

  

1981 – 1983  Liepājas centrālajā zinātniskajā Bibliotēkā – 

bibliotekāre, galvenā bibliotekāre 
     

1980 – 1981  Tjumeņas zinātniski pētnieciskajā institūtā – 
tulks    

         

1979 – 1980  Tjumeņas zinātniski pētnieciskajā institūtā – 
inženieris      

         

1976 – 1979  Tjumeņas apgabala skolā – Angļu valodas 
skolotāja      
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1970 – 1971  Tjumeņas Hidrometio observatorijā – tehņiķis-
hidrologs 

  

Zinātniskās 
publikācijas 

 

Faktors influencing the quality of foreign language studies 

at the initial stage at a higher eduation institution.Valodu 

apguve: Problēmas un perspektīva. 6.zinātnisko rakstu 

krājums. Liepājas Universitāte. Liepāja 2008 

   

Piedalīšanās 
konferencēs 

 

T. Aleksejeva, L. Glevkaja, O. Mantulnikov „ Faktors 

influencing the quality of foreign language studies at the 

initial stage at a higher eduation institution‖  Konference 

„Valodu apguve: Problēmas un perspektīva.‖ 

2008g.  Liepājas Universitāte 

 

Kursi:   
2009 

 

Seminārs lingvistikā. Klaipēda, Lietuva 

 
2008 

 

Seminārs angļu valodas skolotājiem. Liepāja, 

Latvija. 
 

2007     Seminārs angļu valodas skolotājiem. Klaipedā, 
Lietuvā.      

         

2006     Seminārs angļu valodas skolotājiem. Klaipedā, 
Lietuvā.      

         

2005     Angļu valodas un profesionālas attīstības kursi 
skolotājiem - "Britānija šodien" un "Radoša 

mācīšana". Broadstairs. Kent, Angljā.  
     

     

     

1999     "Uzņēmība un Uzdrīkstēšanās" Rīgas Komerc 
skolas un Darmas Universitātes Biznesa skolas 

projekts  
     

     

         

1992     "Mūsdienu angļu valodas mācīšanās metodika" - 

Medborgarskolan Uppsala            

         

1992     Macību kursi "Grāmatvedības pamati" - Liepājas 
Zinību biedrība. 

     

         

1980     Noklausījās lekciju ciklu "Politehniskais 
Minimums" Čeljabinskā.      
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1980     "Izziņu informācijas nodrošināšana". Zinātnes 
un tehnikas valsts informācijas darbinieku 

kvlafikācijas paaugstināšanas institūtā. 
Maskavā. 

     

     

     

         

Apbalvojumi:     

         

1999     Liepājas rajona Padomes Atzinības Raksts. 

     
Valodu prasme: 

 

Krievu, latviešu, angļu, vācu - ar vārdnīcu 

 

 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

90 

 

Dzīves apraksts (CV) 
 

 
 
Personas dati: 
Laura Sapate, dzim. 1979. gada 13. martā, Liepājā 
Pers. kods 130379 – 10837 
Dzīvo: Šķēdes ielā 19-17, Liepājā, Lv –3405 
Mob. tel. 26034458 
e-pasts:laurettina@inbox.lv 

 
Izglītība: 
1998.septembris - 2003. gada jūnijs – absolvēju Liepājas Pedagoģijas 
akadēmiju.Piešķirtā kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras un svešvalodas 
(vācu) skolotāja 
1994-1997 – mācības Liepājas 5. vidusskolā 
Atestāts par vidējo izglītību. Vidējā atzīme: 8(ļoti labi) 
1997 –vācu valodas diploms (2.līmenis) 
 
 
Darba pieredze: 
01.09.2006 – līdz šim brīdim vācu valodas pasniedzēja RTU Liepājas Filiālē. 
25.05.2006-01.08.2006 – nekustamo īpašumu konsultante SIA ”Māja” 
15.08.2005. – 31.12.2005. – nekustamo īpašumu speciāliste Sia ”Ober Haus 
Real Estate” 
01.07.2005. – 01.12.2005.-apdrošināšanas aģente AAS “ERGO” 
1.10.2004.-01.07.2005.-  sociālo projektu vadītāja Liepājas 48. arodvidusskolā. 
01.09.2004.- 28.06.2005. - vācu valodas skolotāja Liepājas 48. arodvidusskolā. 
01.07.2004.- 30.09.2004 - “Baltijas Eksportu Partneri” pārdošanas menedžere 
Liepājā. 
01.03.2004.-01.04.2004. – apmācības un darbs Vācijā saistībā ar vīna 
izplatīšanu. 
01.09.2003. – 01.03.2003. –  uz dekrēta laiku vācu valodas skolotāja Liepājas 
48. arodvidusskolā 
01.07.2003. – 31.08.2003. – sekretāre Liepājas 48. arodvidusskolā 
01.07.2002. –01.09.2002 – darbs picērijā Vācijā 
26.10.1997. – 15.06.1998 – Au – Pair Vācijā 
09.06.1997 – 29.08.1997 – sekretāre Liepājas 48. arodvidusskolā 

 
Kursi: 
Autovadītāja apliecība – B kategorija 
Datorzinības – lietotāja līmenī, Ms Project 2002 
ES praktiskā projektu vadīšana 
Valodu zināšanas: 
Latviešu – dzimtā 
Krievu –pārvaldu brīvi 
Vācu – pārvaldu brīvi 
Angļu – sarunvalodas līmenī 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Dreiberga Sandra  

Adrese Lauku iela 50.A ,Liepāja LV 3411,Latvija 

Tālrunis +371 34 36150 Mobilais tālrunis: +371 29253065 

Fakss +371 34 86357 

E-pasts Sandra.dreiberga@ergo.lv 
  

Pilsonība Latvijas pilsone 
  

Dzimšanas datums 26.08.1968 
  

Dzimums sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1996-2008. 

Profesija vai ieņemamais amats RTU Liepājas filiāles mācību biroja vadītāja,lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RTU Liepājas filiāle, Vānes iela 4, Liepāja LV 3401, Latvija 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1996-2008. 

Profesija vai ieņemamais amats Kurzemes reģionālās filiāles vadītāja 

Galvenie pienākumi Reģiona darba organizēšana un vadīšana, darbs ar personālu 

Darba vietas nosaukums un adrese AAS ERGO Latvija, Kūrmājas prospekts 8/10, Liepāja LV 3401, Latvija 

Nozare Apdrošināšana 

Laika periods 1993.-1996. 

Profesija vai ieņemamais amats Valūtas nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Nodaļas darba organizēšana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese AS Banka Baltija, Brīvības 56, Liepāja LV 3401, Latvija 

Nozare Finansu pakalpojumi 

Laika periods 1991.-1993. 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais speciālists 

Galvenie pienākumi Bankas operāciju veikšana 

Darba vietas nosaukums un adrese AS Banka “Kurzeme”, Liepājas iela 11, Kuldīga LV 3301, Latvija 

Nozare Finansu pakalpojumi 
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Laika periods 1989.-1993. 

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese LTRK, Peldu 5, Liepāja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Izglītība  
  

Laika periods 2000. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms-Sociālo zinātņu maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Laika periods 1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms-Filoloģijas bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
  

  

Papildus izglītība  

Laika periods 2007. 

nosaukums  Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšanas un profesionālās pilnveides  
programma ”Studiju programmu kvalitātes pilnveide”-  tālākizglītības kursi- 160 stundas 

Laika periods 2005. 

nosaukums SIA Merkūrijs Konsultants-Personāla vadība, kadru atlase un efektīva izmantošana 

Laika periods 2003. 

nosaukums RTU Humanitārais institūts, arodskolotāju pedagoģiskās izgl 

Laika periods 1999.-2004. 

nosaukums Uz klientu orientēta profesionālā saskarsme, aktīvā pārdošana, lietišķā saskarsme un 
darījumu psiholoģija- Biznesa apvienība”Konsuls” 

Laika periods 2000. 

nosaukums Izraēlas ārlietu ministrijas un MASHAV starptautiskā tālākizglītības programma”Biznesa 
attīstība” 240 stundas 

Laika periods 1993-1995. 

nosaukums Nordreinas Vestfālenas  tālākizglītības programma”Menedžments konkurences 
apstākļos”430 stundas,  prakse Deutsche Bank Dusseldorf- 600 stundas 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
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Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
A2 pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 

Pamatlīmeni
s 

A2 
Pamatlīm

enis 

Krievu valoda  
C2 

Augstākais 
limenis 

C2 Augstākais limenis C2 
Augstākais 

limenis 
C2 

Augstākais 
limenis 

C2 
Augstākai
s limenis 

 Vācu valoda  
C2 

Augstākais 
limenis 

C2 Augstākais limenis C2 
Augstākais 

limenis 
C2 

Augstākais 
limenis 

C2 
Augstākai
s limenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Projektu vadīšana, līdzdalība Līdzdalība mācību programmas izstrādāšanā – 1995-1997. izglītības programmas “Bankas un finanses” izveidošana 

RTU LMZTK sadarbībā ar BIBB, 

1996.-1998.- biznesa koledžas mācību priekšmetu programmas izstrāde ES Phare izglītības reformas Latvijā 

ietvaros 

2006.2007.-ESF projekti” Izglītības programmas ”Bankas un finanses” profesionālo priekšmetu programmu 

aktualizēšana un mācību metodisko materiālu izstrāde. “RTU augstākās profesionālās izglītības programmas” 

Uzņēmējdarbība un vadīšana “ studentu prakse uzņēmējdarbību attīstošās specialitātēs” 

Pētījumi, publikācijas 2 grāmatas ,3 konferenču referāti 
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Mācību priekšmeti 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Inţeniermatemātikas katedra 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   MATEMĀTIKA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.mat. prof. L.Biezā 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg. mat. doc.  Māra Birze  

Studiju priekšmeta apjoms:  5 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis 

Sniegt nepieciešamās zināšanas matemātikā ; attīstīt uzdevumu risināšanas prasmi; izkopt 

loģiski argumentētu domāšanu. 

. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

 Attīstīt klausītājiem matemātikas valodas lietošanas iemaņas;  

 Attīstīt prasmi izmantot matemātikas zināšanas tehnisko mācību priekšmetu 

apguvē. 

 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1.  Volodko. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa,   

    Rīga, Zvaigzne, 2009, 294 lpp., 396 lpp. 

2.  Kārlis Šteiners, Biruta Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts   

    inţenierzinātņu un dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997-2001,  

    96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 

3. Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts   

    inţenierzinātņu un dabaszinātņu studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998,  

    192 lpp., 4. daļa, Zvaigzne, 1999, 168 lpp. 

4.  Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu  

    algoritmi. Zvaigzne, 1997, 288 lpp. 

5.  Dz. Boţe, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā  

    matemātikā. Zvaigzne, 1996, 328 lpp. 

6.  RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un semināri. 
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Priekšmeta apguves vērtējums  

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot 

uzdevumu risināšanā. 

 

 

 

Prasības priekšmeta apguvē 

Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, eksāmena nokārtošana 

paredzētajā laikā. 

 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaņots ar bakalaura studiju programmas tehnisko priekšmetu 

prasībām, piemērojot jaunākos metodiskos paņēmienus. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām 

Pirms semināriem sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un 

savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu mājās. 

 

Mācību priekšmeta saturs 

Matricas un determinanta jēdziens. Determinanta minori un adjunkti. Determinantu 

aprēķināšana.  

Inversā matrica. Lineāru vienādojumu sistēmu atrisināšana. 

Pamatjēdzieni par vektoriem. Vektora koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā. Lineāras 

darbības ar vektoriem. Vektoru skalārais reizinājums. 

Divu vektoru vektoriālais reizinājums. Trīs vektoru jauktais reizinājums, To lietojumi. 

Taisnes vienādojumi plaknē. Otrās kārtas līknes - parabola, elipse, hiperbola, riņķa līnija. 

Virsmas un līnijas vienādojumi trīsdimensiju telpā. Taisne un plakne telpā. Sfēra un 

cilindriska virsma. 

Elementārās funkcijas. Naturāllogaritmi. Skaitļu virknes un funkcijas robeţas. Bezgalīgi 

mazas un bezgalīgi lielas funkcijas. 

Robeţu aprēķināšana, nenoteiktības. Funkcijas nepārtrauktības. 

Funkcijas atvasinājuma jēdziens, mehāniskā un ģeometriskā jēga. Atvasināšanas likumi. 

Elementāro funkciju atvasināšanas formulas. Saliktas funkcijas atvasinājums. 

Jēdziens par funkcijas diferenciāli. Augstākas kārtas atvasinājumi. Atvasinājuma 

lietojums robeţu aprēķināšanai . Funkcijas ekstrēmi, to noteikšana. 

Atvasinājuma lietojumi funkciju izpētīšanai. Praktiski uzdevumi funkcijas ekstrēmu 

noteikšanai. 

Primitīvā funkcija un nenoteiktais integrālis. Integrēšanas pamatformulas. Parciālā 

integrēšana un substitūcijas metode. Racionālas daļas. Racionālas elementārdaļas un to 

integrēšana. 

Racionālo daļu izteikšana elementārdaļu summas veidā. Vienkāršāko trigonometrisko 

izteiksmju integrēšana. 

Noteiktais integrālis, tā aprēķināšana. Noteiktā integrāļa lietojumi. 

Diferenciālvienādojuma jēdziens, atrisinājuma jēdziens. Pirmās kārtas 

diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem, lineāri. 
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Otrās kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, to atrisināšana 

ar Lagranţa konstanšu variācijas metodi. 

Vairāku mainīgo funkcijas jēdziens. Divu argumentu funkcijas parciālie pieaugumi, 

parciālie atvasinājumi. Augstāku kārtu atvasinājumi. 

Divu argumentu funkcijas ekstrēmi, to noteikšana. 

Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana, lietojumi ģeometrijā.  

Divkāršā integrāļā lietojumi nehomogenas plāksnītes masas un smaguma centra 

noteikšanai. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Vērtējuma  svaru sadalījums: 

        Eksāmeni un kontroldarbi                70% 

        Darbs grupā                                       5% 

        Nodarbību apmeklēšana un        

        piedalīšanās diskusijās - aktivitāte    5% 

        Patstāvīgais darbs                             20% 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Tehniskās fizikas institūts 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   FIZIKA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.h.fiz. prof. M.Knite 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Dr.inţ. doc. Armands Grickus 

Studiju priekšmeta apjoms: 3 KP 

 
Mācību priekšmeta mērķis 

Dot iespēju studentiem apgūt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā, pielietojot 

augstākās matemātikas elementus, 

 attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu, 

 radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizika un to pielietošanu daţādu 

tehnikas problēmu risināšanā. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

 Nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu, 

 Lekcijās paradīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus 

vienkāršus eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, ka ari risinot 

fizikas praktiskos uzdevumus, 

 Laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību 

pētījumus, apgūt mērījumu matemātisko apstrādi , veikt rezultātu analīzi un izdarīt 

secinājumus. 

 Apgūt prasmes sekojošās jomās: 

o fizikas praktisko uzdevumu risināšanā, 

o eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp. 

2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972. – 706 lpp. 

3. Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976. – 360 lpp. 

4. J.Kručans. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975. 278 lpp. 

5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. – 494 lpp. 

6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993. - 34 lpp. 

7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971. – 412 lpp. 
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8. K.Švarcs, A.Ozols. Holografija – revolūcija optika. – R.: Zinātne, 1975. – 208 lpp. 

9. J.Eiduss, U.Zirnitis. Atomfizika. – R.: Zvaigzne, 1978. – 328 lpp. 

10. B.Rolovs. – Kodolfizika. – R.: Latvijas Valsts izdevnieciba, 1964. – 390 lpp. 

11. Fizikas uzdevumu risinašana / A. Valtera redakcija. – R.: Zvaigzne, 1982. – 175 lpp. 

12. V.Volkenšteine. Uzdevumu krājums fizikā. – R.: Zvaigzne, 1968. – 353 lpp. 

13. Uzdevumi / Sast. A.Ķiploka, M.Jansone, I.Klincare. – R.: RTU, 1998. – 53 lpp. 

14. Uzdevumi / Sast. A. Ķiploka, M.Jansone, I.Klincare. – R.: RTU, 1999. – 70 lpp. 

15. Fizikas praktikums Tehniskas universitates studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincare, 

A.Ķiploka. – R.: RTU, 1997. – 113 lpp. 

16. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski 

noradījumi laboratorijas darbu veikšanai / Sast. A.Valters, N.Zagorska. – R.: RTU, 

1991. – 25 lpp. 

17. Fizikas praktikuma laboratorijas darbu atskaites noformēšana / Sast. A.Kalnača, 

J.Zvirgzde. – R.: RPI,1989. – 18 lpp. 

18. Praktikums mehānika / Sast. A.Kurzemnieks, V.Rupeneits. – R.:RTU, 1991. – 34 lpp. 

19. I.Abrams, J.Bērziņš, V.Rupeneits, U.Upmanis. Praktikums mehānikā un 

molekulārfizikā.. – R.: RPI, 1982. – 65 lpp. 

20. A.Okmanis. Praktikums elektrībā. – 3. Pārstr. izd. –R.: Zvaigzne, 1977. – 270 lpp. 

21. A.Valters. Praktikums optikā un atomfizikā. – R.: RPI, 1985. – 104 lpp. 

22. M.Jansone, I.Klincare, A. Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas 

praktikums tehniskas universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2006,172 lpp. 

23. I.Klincare, M.Jansone, A. Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas 

praktikums tehniskas universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,189 lpp. 

24. M.Jansone, A.Kalnača, J.Blums, A. Ķiploka, I.Klemenoks, A.Medvids, 

M.Knite.Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga, RTU, 2006, 247 lpp. 

25. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar : 

 priekšmeta terminoloģiju 

 matemātisko aparātu fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju fizikas 

eksperimentu demonstrācijām 

2.Praktiskie darbi 

Praktiskajos darbos ietilpst tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana. 

3.Laboratorijas darbi 

4.Kontroldarbi 

Kontroldarbos tiek pārbaudīts, ka studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas. 

5.Patstavigais darbs 

Patstavigais darbs tiek paredzets: 

 lekciju materiala un macibu literaturas studijam, 

 pastavigai uzdevumu risinašanai, 

 pielaides iegušanai laboratorijas darbu izpildei, 

 laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai. 

 

Priekšmeta apguves vērtējums  

Eksāmens par teorētiskā kursa apguvi un ieskaite veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 
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Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc 

literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu un laboratorijas darbu 

veikšana un aizstāvēšana. 

 

Mācību priekšmeta saturs 
 

Mehānikas fizikālie pamati 

Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā. Fizikas priekšmets un tā 

sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistēmas. Materiāls punkts. 

Trajektorija. Pārvietojums un ceļš. Ātrums un paātrinājums. Tangenciālais un normālais 

paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa aploci. Sakars starp lineāra un leņķiska ātruma 

un paātrinājuma vektoriem. 

Materiāla punkta dinamika. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālas atskaišu sistēmas. 

Ķermeņu mijiedarbība.Spēks, masa. Otrais Ņūtona likums. Impulss (kustības daudzums). 

Trešais Ņūtona likums. Impulsa nezūdamības likums. Spēku veidi mehānikā. Elastības 

spēki. Berzes spēki. Gravitācijas spēki. Jēdziens par spēka lauku. Gravitācijas lauks un tā 

intensitāte. Smaguma spēku lauks ap Zemi. Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda. 

Konservatīvie un nekonservatīvie spēki. Potenciālā enerģija. Sakars starp spēku un 

potenciālo enerģiju. Elastīgi deformēta ķermeņa enerģija. Enerģijas nezūdamības likums 

mehānikā. Sistēmas līdzsvara nosacījums. 

Cieta ķermeņa dinamika. Jēdziens par absolūti cietu ķermeni. Ķermeņa translācijas un 

rotācijas kustība. Cieta ķermeņa inerces (masas) centrs. 

Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas pamatvienādojums. 

Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. 

Rotējoša ķermeņa kinētiska enerģija. 

Mehāniskās svārstības. Periodiska kustība. Harmoniskas svārstības. Svārstību 

raksturojošie lielumi: amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku svārstību 

saskaitīšana. Savstarpēji perpendikularu svārstību saskaitīšana. Harmonisku svārstību 

dinamika. Kvazielastīgie spēki. Matemātiskais un fizikālais svārsts. Harmonisku 

svārstību kinētiskā, potenciālā un pilna enerģija. Rimstošas svārstības. Uzspiestās 

svārstības. Rezonanse. 

Viļņi. Viļņu veidošanās. Garenvilņi un šķērsviļņi. Viļņu virsma un viļņu fronte. Plakana 

viļņa vienādojums. Viļņa garums. Jēdziens par viļņu difrakciju. Viļņu enerģija.  

Molekulārā fizika un termodinamika 

Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Makroskopisku ķermeņu termodinamiska un 

molekulāri kinētiskā pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. Brauna kustība. 

Sistēmas stāvoklis. Stāvokļa parametri. Līdzsvara un nelīdzsvara stāvokļi. Ideālas gāzes 

stāvokļa vienādojums. 

Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Pārneses procesi. Molekulu siltuma 

kustība un ar to saistīta masas, impulsa un enerģijas pārnese. Difūzija, viskozitāte un 

siltuma vadītspēja gāzēs. Difūzijas, viskozitātes un siltumvadītspējas eksperimentālie 

likumi. Difūzijas, viskozitātes un siltumvadītspējas koeficientu aprēķināšanas molekulāri 

kinētiskā teorija. 
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Termodinamikas pamati. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Pirmais termodinamikas 

likums. Otrais termodinamokas likums. 

Elektromagnētisms 
Elektriskais lauks vakuumā. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš. Lādiņa 

nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. Intensitātes 

vektora plūsma. Ostrogradska-Gausa teorēma.  

Elektriska lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus.  Elektriskais lauks dielektriķos. Brīvie 

un saistītie lādiņi. Elektriskais dipols. Vadītāji elektriskajā laukā. Kondensatori.  

Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.Oma likums ķēdes posmam. Vadītāju 

pretestība. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Oma likums pilnai ķēdei. Oma likums ķēdes 

posmam, kura ir dzinējspēks.  

Metālu elektrovadītspējas elementāra klasiskā teorija. Oma likuma pielietošanas robeţas. 

Magnētiskais lauks vakuumā. Strāvu magnētiska mijiedarbība. Magnētiskais lauks. 

Ampēra likums.  

Strāvu magnētiskais lauks. Magnētiskais lauks vielā. Magnētiskā lauka un vielas 

mijiedarbība. Jēdziens par elementārstrāvām. 

Magnētiķi. Vielu iedalījums diamagnētiķos, paramagnētiķos un feromagnētiķos. 

Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskas elektromagnētiskās 

svārstības un to vienādojums. Rimstošas elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums. 

Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību logaritmiskais dekrements.  

Viļľu optika 

Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Bugera likums. Gaismas interference. Gaismas 

difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Zonu plate. Difrakcijas reţģis. Optisko 

instrumentu izšķiršanas spēja. Holografija. Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta 

gaisma.. 

 

Kvantu mehānikas un atomfizikas elementi 

Kvantu mehānikas elementi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 kursa apjoms  48 stundas; 

 lekcijas  16 stundas; 

praktiskie darbi           16 stundas; 

laboratorijas darbi       16 stundas 

individuālo aprēķina darbu un laboratorijas aizstāvēšana; 

eksāmens. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   BŪVĶĪMIJA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.sc.ing. prof. D.Bojāre 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.ķīm. lekt. Ilze Kupše 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

 

1. Būvkeramiskās rūpniecības izejvielas un to klasifikācija. Plastiskās izejvielas, 

liesinātāji, kušņi, izdegošās piedevas. Mālu ķīmiskais sastāvs un ganulometriskais 

sastāvs. Mālu īpašības: ugunsturības, plasticitāte, ţāvēšanas rukums. Mālu 

saķepšanas, klinkerēšanās un deformācijas temperatūras. (1. nedēļa – 2 stundas) 

 

2. Keramisko materiālu raţošanas tehnoloģiskie pamatprincipi. Izejvielu sākotnējā 

sagatavošana. Izejvielu dozēšana. Sajaukšana vai samalšana. Keramiskās masas 

sagatavošana. Izstrādājumu veidošana: pussausā presēšana, plastiskā veidošana, 

liešana. Izstrādājumu ţāvēšana un apdedzināšana. (2. nedēļa – 2 stundas) 

 

3. Celtniecības keramika. Sienu materiāli. Jumta materiāli. Ārējās apdares materiāli. 

Iekšējās apdares materiāli. Santehniskie izstrādājumi. Speciālie keramiskie materiāli. 

Šūnaini porainie un šūnainie keramiskie materiāli. To raţošanas tehnoloģijas 

īpatnības. (3. nedēļa – 2 stundas) 

 

4. Būvkeramikas īpašības. Tipummasa. Porainība. Ūdens absorbcija un desorbcija. 

Salturība. Ūdens piesātinājuma koeficients. Būvkeramikas korozija. (4. nedēļa – 2 

stundas) 

 

5. Būvniecības stikls. Stikla rasošanas izejvielas un tehnoloģiskais process. Stikla 

tehniskās īpašības un to uzlabošana. Parastie un dekoratīvie lokšņu stikli. Speciālie 

stikli. Konstruktīvie stikla būvmateriāli. (5. nedēļa – 2 stundas) 

 

6. Neorganisko saistvielu klasifikācija. Gaiša cietējošas saistvielas. Hidrauliskās 

saistvielas. Hidrotermālos apstākļos cietējošas saistvielas. Skābju izturīgas saistvielas. 

(6. nedēļa – 2 stundas) 
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7. Ģipša saistvielas. Ģipša saistvielu raţošanas izejvielas. Celtniecības ģipša raţošanas 

tehnoloģiskais process. Anhidrītcements. Klona jeb hidrauliskais ģipsis. Ģipša 

saistvielu cietēšana. Ģipša saistvielu īpašības. (7. nedēļa – 2 stundas) 

 

8. Kaļķu saistvielas. Kaļķu iegūšanas tehnoloģija: kaļķakmens apdedzināšana, kaļķu 

veldzēšana. Kaļķu cietēšana. Neveldzētu kaļķu lietošana celtniecībā. Dolomītkaļķu 

iegūšanas tehnoloģija. Hidraulisko kaļķu raţošanas tehnoloģija. Hidrauliskais 

modulis. Romāncementa iegūšanas tehnoloģija. Kaustiskais magnezīts. (8. nedēļa – 2 

stundas) 

 

9. Portlandcementa klinkera izejvielas un raţošanas tehnoloģiskā shēma.  

Portlandcementa klinkera izejvielas: Karbonātieţu veidi, sastāvs, standartprasības. 

Māli, to standartprasības. Koriģējošās piedevas. Portlandcementa raţošanas 

tehnoloģiskā shēma: Izejvielu maisījuma sagatavošana. Izejvielu maisījuma 

koriģēšana. Klinkera apdedzināšana un atdzesēšana. Klinkera malšana. (9. nedēļa – 2 

stundas) 

 

10. Portlandcementa cementa raksturojums. Cementa ķīmiskais un mineraloģiskais 

sastāvs. Cementa raksturojums ar moduļiem un piesātinājuma koeficientiem. 

Cementa minerālu hidratācija. Cementa pārbaudes: normālkonsistences pārbaudes, 

saistīšanās sākums un beigas, tilpuma maiņas nevienmērības pārbaude, maluma 

smalkuma noteikšana, spiedes un stiepes pretestības noteikšana, ķīmiskās, 

mikroskopiskās un rentgenfāţu analīzes. (10. nedēļa – 2 stundas) 

 

11. Cementa piedevas. Hidrauliskās piedevas. Mikropildvielas. Piedevas cementa 

saistīšanās laika regulēšanai. Piedevas cementa cietēšanas laika un stiprības 

palielināšanai. Hidrofobās un hidrofīlās piedevas. Neorganiskās plastificējošās 

piedevas. Piedevas, kas atvieglo klinkera malšanu. Pucolānpiedevas. (11. nedēļa – 2 

stundas) 

 

12. Izstrādājumi uz neorganisko saistvielu bāzes. Vieglie porainie silikātu 

izstrādājumi. Betona un dzelzsbetona izstrādājumi. Parastie smagie betoni. Vieglie 

betoni. Šūnu betoni. Speciālie betoni. Silikātķieģeļi, to raţošanas tehnoloģija. 

Asbestcementa izstrādājumi. (12. nedēļa – 2 stundas) 

 

13. Melnie metāli.  Melno metālu ieguve un īpašības. Tērauda ieguves tehnoloģiskā 

shēma. Konstruktīvie un instrumentālie tēraudi. Tēraudu termiskā apstrāde: rūdīšana, 

atlaidināšana, atkvēlināšana un normalizācija, ķīmiski termiskā apstrāde. Melno 

korozija un aizsardzība. (13. nedēļa – 2 stundas) 

 

14. Krāsainie metāli. Krāsaino metālu ieguve un īpašības. Būvniecībā bieţāk 

izmantojamie krāsainie metāli: alumīnijs, varš, titāns, magnijs un to sakausējumi. 

Krāsaino metālu korozija un aizsardzība pret to. (14. nedēļa – 2 stundas) 
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15. Minerālie siltumizolācijas materiāli. Minerālās vates izejvielas un raţošanas 

tehnoloģiskā shēma. Minerālās vates īpašības. porizēti kalnu ieţi. Azbests un tā 

izstrādājumi. Putustikls. (15. nedēļa – 2 stundas) 

 

16. Kokmateriāli. Koksnes īpašības: blīvums, rukšana un briešana, mešanās un 

sagriešanās, plaisāšana, siltumvadītspēja, ugunsizturība, skaņas un elektrības 

vadītspēja, izturība pret koroziju, pretestība slodzēm, cietība un nodilumizturība, 

elastība, plastiskums, sīkstums un lokanība. Koksnes sagatavošanas nosacījumi, 

ţāvēšana un aizsardzība pret trupēšanu un aizdegšanos. Celtniecībā lietojamā koksne.  

Celtniecībā izmantojamā cildotā koksne: līmētā koksne, saplākšņi, kokšķiedru 

plāksnes, skaidu plāksnes. (16. nedēļa – 2 stundas) 

 

 

Literatūra 

1. J. Freibergs, I.Šulcs, A.Zīle, Arhitektūras materiālmācība, RTU, Rīga, 1991 

2. J. Freibergs, A.Zīle, Arhitektūras materiālmācība, I daļa, RTU, Rīga, 1987 

3. Ţurnāli ―Māja un dzīvoklis‖ 

4. Švinka R., Švinka V. Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija, Rīga, RTU, 1997. 

5. Švinka V., Lindiņa L. Latvijas mālu mineraloģiskais sastāvs un to termoķimiskās 

pārvērtības apdedzināšanas procesā, Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, 1994, Nr.3, lpp.295-

303. 

6. Stinkule A., Kuršs V. Latvijas derīgie izrakteņi, Rīga, 1997. 

7. Kuršs V., Stinkule A., Māli Latvijas zemes dzīlēs un rūpniecībā. Rīga, Liesma, 1972 

8. Sedmanis U. Latvijas izplatītākās minerālās izejvielas un to izmantošanas iespējas, 

Latvijas ķīmijas ţurnāls, 1997, Nr.2, lpp.16.-30. 

9. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   TĒLOTĀJA ĢEOMETRIJA UN 

INŢENIERGRAFIKA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.Sc.ing., profesors Modris Dobelis   

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.arh. lektore Silvija Ozola       

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

 
Mācību priekšmeta 

mērķis: 

Dot studentiem detalizētu sapratni par grafiskās komunikācijas 

pamatlīdzekļu pielietošanas teoriju un attīstīt grafiskās iemaņas 

inţeniertehnisko ideju izteikšanā un problēmu risināšanā. 

  

Mācību priekšmeta 

uzdevumi: 

1. Dot studentiem teorētiskos pamatus un metodes telpas objektu 

attēlošanai divu dimensiju rasējumā. 

 2. Apgūt kompleksā rasējuma veidošanas paņēmienus eiropiskajā 

un amerikāniskajā sistēmās. 

 3. Veidot iemaņas telpisko objektu ģeometriskās formas analīzē. 

 4. Dot pamatzināšanas par datorizētās rasēšanas un datorizētās 

projektēšanas sistēmām. 

  

Mācību valoda: Priekšmeta apmācību realizē latviešu un angļu valodā. 

  

Rekomendētā 

literatūra: 
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Mācību grāmatas: 1. Dobelis M., Jurāne I., Z. Veide, u.c. Inţeniergrafika. Rīga: 

RTU. 2003. -180 lpp. 

2. V. Jurāns, V. Rieksts, A. Seņins. Inţeniergrafika. 1983. 

3. A. Blaus. Tēlotājas ģeometrijas pamatjautājumi. 1976. 

4. А. Д. Посвянкий. Краткий курс начертательной 

геометрии. 1974. 

5. А. А. Чекмарев. Инженерная графика. 1988. 

6. В. Е. Михайленко. Инженерная графика. 1990. 

7. А. И. Лагерь. Инженерная графика. 1985. 

8. G. C. Beakley. Introduction to Engineering Graphics. 1971. 

9. M. Dobelis. Ievads datorgrafikā. Rīga: Zvaigzne. 1999. 

Lekciju konspekti: 1. A. Vicinskis. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RTU. 1999. 

2. M. Dobelis. Descriptive Geometry and Engineering 

Graphics. Textbook for Foreign Department Students. 1999. 

3. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

  

Mācīšanas metodes: Lekcijas, individuāli praktiskie un laboratorijas darbi nodarbībās, 

grafiskie mājas darbi. 

  

Priekšmeta apgūšanas 

vērtēšanas principi: 

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā 

un pētnieciskajā darbā inţeniertehnisku problēmu risināšanā 

saskaņā ar mācību priekšmeta uzdevumiem 

   

Priekšmeta apguvei 

veltītais laiks 

kontaktstundās: 

Lekcijas par tēmām 

Individuālie vingrinājumi 

Mājas darbi 

Grafiskie darbi 

Kontroldarbi 

Ieskaite 

23 % 

23 % 

19 % 

16 % 

13 % 

  6 % 

  

Prasības priekšmeta 

apguvei: 

Iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgas tēmas teorētiskās daļas 

pamatjautājumiem pirms nodarbības. Obligāta ir praktisko un 

laboratorijas nodarbību apmeklēšana. Savlaicīga un regulāra 

vingrinājumu, grafisko un mājas darbu izpilde un nodošana. 

Savlaicīga kontroldarbu uzrakstīšana. 
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Vērtēšanas metodika: Grafiskā valoda ir viens no tehniskās domas izteiksmes veidiem. 

Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viņa grafiskās 

komunikācijas spējas un kultūru. Par katru izpildīto darbu 

studentam jāsaņem apmierinoša atzīme. 

Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā no trim atzīmēm: 

 kontroldarba atzīme par tēlotājas ģeometrijas kursu; 

 kontroldarba atzīme par inţeniergrafikas kursu; 

 vidējā atzīme par visiem individuālajiem darbiem. 

  

Priekšmeta apmācība:  Ievada nodarbībā. 

Izskaidro priekšmeta apmācības mērķi un uzdevumus. 

Studentiem ir pieejamas lekciju tēmas, laboratorijas, 

praktisko un mājas darbu izpildes kalendārie plāni visam 

semestrim. Tiek izskaidroti mācību priekšmeta sekmīgas 

studēšanas priekšnoteikumi: 

  mācību literatūras izvēle no rekomendētā saraksta;  

  tēmu apguves paškontroles jautājumi; 

  priekšmetā nepieciešamo instrumentu un piederumu 

saraksts grafisko darbu izpildei; 

  pareiza studenta darba organizācijas pamatprincipi, 

studējot jeb patstāvīgi apgūstot mācību priekšmetu: 

  jaunā tēma jāizlasa patstāvīgi literatūrā pirms 

nodarbības; nodarbībā pasniedzējs paskaidro tikai 

grūtāk saprotamo vielu un atbild uz jautājumiem; 

 savlaicīgi jāizpilda un jānodod vingrinājumus un 

individuālos darbus; 

 savlaicīgi un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi. 

 Tematiskajās lekcijās. 

Studentiem jau jāzin pamattermini un definīcijas, lai lietderīgi 

varētu izmantot lekcijas laiku par jauno tēmu. Pasniedzēji aplūko 

jaunās vielas grūtāk saprotamos jautājumus un akcentē tās daļas, 

kuras jāizmanto darbu izpildē. Pasniedzēji norāda, kuras nodaļas 

studēt turpmāk un kādas ir atšķirības terminos un apzīmējumos 

daţādajās mācību grāmatās. 
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 Praktiskajās nodarbībās. 

Teorētisko jautājumu izpratne tiek nostiprināta pildot individuālos 

vingrinājumus un grafiskos darbus. Lai taupītu studentu laiku, 

60 % no izpildāmajiem darbiem tiek pildīti uz izdales materiāla. 

Izdales materiāls ietver uzdevumu sākuma nosacījumus, svarīgāko 

teorētisko jautājumu konspektīvu izklāstu vai atgādinājumus par 

momentiem, kur studenti visbieţāk pielaiţ kļūdas. Nodarbības 

laikā studenti nekavējoties sāk risināt uzdevumus un pasniedzēji 

konsultē studentus. 

 Laboratorijas darbos. 

Laboratorijas darbos strādā ar telpiskiem ģeometriskajiem 

modeļiem, mērinstrumentiem un rokasgrāmatām, kuri nav 

pieejami studentiem patstāvīgam darbam mājās. Laboratorijas 

darbi par datorgrafikas un datorprojektēšanas jautājumiem notiek 

auditorijās.  

 Mājas darbi. 

Paredzēti darbietilpīgāko teorētisko jautājumu patstāvīgai apguvei.  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Inţenierekonomikas un vadības fakultāte 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   UZĽĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  as.prof. Sundukova Zoja 

Mācību priekšmeta pasniedzējs Mg oec., pr.docente  Indra Ruperte 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP.  

 

Studiju priekšmeta mērķis:  

Sniegt priekšstatu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un palīdzēt 

studentiem izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un 

iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.  

 

Studiju priekšmeta uzdevumi:  

Galvenie uzdevumi ir: 

 Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu. 

 Prast izmantot ekonomisko teoriju, modeļus, metodiku alternatīvo variantu 

ekonomisko seku novērtēšanā.  

 Sniegt ekonomisko informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko 

datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā. 

 Pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos 

līdzekļus ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un 

pamatošanā. 

 

Mācību grāmatas un izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

 

1. Alsiņa R. Uzņēmējdarbības ekonomika/ R.Alsiņa, B.Kravinska, J.Bojarenko. – Rīga: 

„Kamene‖, 1999.-165 lpp. 

2. Uzņēmējdarbības ekonomika: mācību priekšmeta programma un metodiskie 

norādījumi kursa darba izstrādāšanai /K.Didenko, R.Alsiņa, I.Ovčiņņikova, J.Meţiels. 

– Rīga: RTU Izdevniecība, 2005.-23 lpp. 

3. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika /Tulk.no vācu val. M.Balaško, K.Didenko, 

J.Ķipsna u.c.– Rīga: Zinātne, 2000.-515 lpp. 

4. Hofs K.G. Biznesa ekonomika /tulk. no norvēģu val. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, - 

2002.-64 lpp. 
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5. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika: Lekciju konspekts – Rīga: RTU, 2002.-

64 lpp. 

6. Kuratko D.F. Enterpreneurship /D.F.Kuratko, R.M. Hodgetts. – USA: The Duyden 

Press, Harcourt Brace College Publishers, 1995.-748 lpp. 

7. Periodiskie izdevumi: Diena; Latvijas Vēstnesis; Dienas bizness; Latvijas 

Ekonomists; Kapitāls; Бизнесс&Балтия; Комерсант. 

8. Uzņēmējdarbību regulējošie likumi u.c. normatīvie akti. 

9. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbi, vingrinājumi, situāciju analīze, 

kursa darbs. 

 

Priekšmeta apguves vērtējums 
Eksāmens 

 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras 

avotiem un obligāta referāta sagatavošana, kontroldarbi un projekta izstrādāšana un 

aizstāvēšana. 

 

Mācību priekšmeta saturs 

Ievads. Kursa saturs, saistības ar citiem mācību priekšmetiem, apgūšanas metodes, 

ieteicamā literatūra, kontroles veidi. Biznesa vadītāja loma un pienākumi. 

Uzņēmējdarbībai nepieciešamie resursi, to izvēle un izmantošanas ekonomiskie aspekti: 

informācija, kapitāls, tehnoloģija, darbaspēks, uzņēmējspēja. Uzņēmējdarbības 

ekonomiskos rezultātus raksturojošās rādītāju sistēmas: uzņēmuma aktīvi un pasīvi, 

peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma. 

Kapitāls un investīcijas, to loma uzņēmējdarbībā. Kapitāls un uzņēmuma pasīvi, to veidi, 

struktūra. Investīcijas un uzņēmuma aktīvi, to veidi, struktūra. 

Ilgtermiņa ieguldījumi, to ekonomiskā nozīme. Nemateriālie ieguldījumi, to amortizācija. 

Pamatlīdzekļi, to klasifikācija, novērtēšana, nolietojums un amortizācija, izmantošanas 

radītāji. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. 

Apgrozāmie līdzekļi un apgrozāmais kapitāls. Jēdziens, nozīme, klasifikācija. Krājumi – 

nozīme, veidi, noteikšana. Debitoru parādi. Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos. 

Naudas līdzekļi. Apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanas avoti. 

Uzņēmējdarbības ekonomiskais potenciāls un apjoms, tā noteikšana. Potenciāls, 

raţotspēja. Raţošanas un pārdošanas apjoms. Nomenklatūra un sortiments. Ieņēmumi no 

preču pārdošanas un pakalpojumiem. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu vai pakalpojumu pašizmaksa. Uzņēmējdarbības 

izmaksas; to klasifikācija, noteikšanas metodes. Produktu vai pakalpojumu pašizmaksa, 

tā kalkulēšana, izmantošana uzņēmējdarbībā. 

Peļņa un ienesīgums. Peļņa – jēdziens, nozīme. Peļņas noteikšanas metodes un rādītāji. 

Ienesīguma rādītāji un to ietekmējušie faktori. 
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Ekonomiskie un informatīvie pārskati. Ekonomisko rādītāju sistēma. Pārskatu struktūra. 

Pārskatos atspoguļotās informācijas izmantošana uzņēmējdarbībā. 

 

Patstāvīgās studijas 

Uzdevumi: Kapitāla struktūra; Raţošanas un pārdošanas apjoms, ieņēmumi; 

Uzņēmējdarbības izmaksas un pašizmaksas noteikšana; Peļņas un ienesīguma radītāju 

aprēķināšana. 

Uzdevumi un situācijas analīze: Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana, nolietojama 

aprēķināšana; Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas rādītāji; Rādītāju aprēķināšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 kursa apjoms   32 stundas; 

 lekcijas   16 stundas; 

 praktiskie darbi    8 stundas; 

 laboratorijas darbi    8 stundas 

1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – jāatrasina patstāvīgi 8 uzdevumi par 

tematiem, kas norādīti programmā; 

2) laboratorijas darbu izpilde – jāizpilda 8 laboratorijas darbi; 

3) jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs; 

4) jānokārto rakstveida eksāmens – jautājumi, situāciju uzdevumi – līdz 3 akadēmiskajām 

stundām. 

Eksāmena saturs: 

 teorētiskā daļa – testi, jautājumi – 50%; 

 praktiskā daļa – izmantojot informāciju veikt aprēķinus,  

analīzi un situācijas novērtēšanu – 50%. 

Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Datorzinību un informācijas tehnoloģiju fakultāte 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   DATORMĀCĪBA (pamatkurss) 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.inţ. prof. Jurijs Lavendels 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: m.sc.ing., pr.docente Jeļena Jevsjukova,  

Studiju priekšmeta apjoms:  3 KP 

 
Mācību priekšmeta mērķis 

Apgūt iemaņas darbā ar universiālo programmu paketi MathCad. 

Veikt patstāvīgu programmu sastādīšanu, kompilēšanu un 

pielietošanu uzdevumu risināšanai. Pielietot MathCad bibliotēkas 

standartprogrammu paketes. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
Galvenie uzdevumi ir: 

  apgūt iemaņas programmu sastādīšanā, to noskaņošanā un izmantošanā 

praktisku uzdevumu risināšanai; 

  apgūt racionālas nestandarta aprēķinu darba metodes daudznosacījumu un 

ciklveida  uzdevumu risināšanā; 

 izkopt uzdevumu algoritmizācijas iemaņas; 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. A. Ratnieks. Datormācība. Lekciju konspekts. Rīga, 1997, 82 lpp.   

2. J.Jevsjukova. Universiālo matemātisko programme pakete MathCad. Metodiskie 

materiāli. Liepāja, 2004, 46 lpp. 

3. V.Očkovs. MathCad 14 studentiem, inţenieriem un konstruktoriem. Sankt-

Pēterburgs, BHV. 2006, (krievu val.). 

4. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, laboratorijas darbi pie datora, individuāli studentu darbi un to aizstāvēšana. 

 

Priekšmeta apguves vērtējums  
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Eksāmens (spec. RBBPO, RBBQO) vai ieskaite (spec.  RBVBO, RBPBO) 

par veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 

 

Prasības priekšmeta apguvē 
Laboratorijas darbu apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem 

un obligāta individuālo aprēķinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 

 

 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam laboratorijas (praktiskajam) darbam 

Zināšanas par laboratorijas darba veikšanas metodiku un praktiskās aprēķinu programmas 

pielietošanas principiem un paņēmieniem. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

 

Darbu ieskaites pārrunas. 

 

Mācību priekšmeta saturs 
Informātika un datori. Informācijas pamatjēdzieni. Informācijas mērvienības: baits - 

bits. Informācijas pārraide ar nepārtrauktiem un diskrētiem signāliem. Burtu attēla 

elementu pieraksts ciparu veidā. Skaitīšanas sistēmas ar atškīrīgām bāzēm. Veselie 

skaitļi, reālie skaitļi eksponentformā un fiksēta punkta formā. Informācijas attēļojums 

datora reģistros un atmiņā. Īss pārskats paŗ galvenajām algoritma valodām un to salīdzi-

nājums. 

 

Dati un to iedalījums. Elektroniskā skaitļotāja uzbūve. Datora galvenās sastāvdaļas, to 

funkcijas. 

Centrālais procesors, atmiņas iekārtas, ieveda-izveda kanāli un iekārtas. 

Datoru darbības pamatprincipi. Operētājsistēma, tās loma un uzdevumi. Faili 

un direktoriji, to veidi un struktūra. Nozīmīgākās OS programmas. 
 

Uzdevumu  sagatavošana un risināšana  ar  datoru. Uzdevumu algoritmizēšana. 

Algoritmu shēma. Algoritmu struktūras ( lineāra, sazarota, cikliska, iteratīva ). 

Programmas elementi : konstantes, mainīgie lielumi, operātori. Tipveida programmas 

struktūra. Apraksta daļas saturs. 

 

Skaitliskās, loģiskās un rakstzīmju konstantes, to pieraksts programmā. Mainīgo lielumu 

apzīmējums un to apraksts. Aritmētiskās, loģiskās un rakstzīmju izteiksmes. Aritmētiskās 

un loģiskās operācijas. Piešķires, ievades un lineāru nesazarotu programmu veidošana. 

Iezīmes un pārejas operātori. Vairākkārtīgi sazarojumi. Nosacījumu operātori. Vienkāršie 

un saliktie operātori. Cikla operātori. Cikls ar fiksētu atkārtojumu skaitu. 

 

Vien -  un vairākdimensionāli masīvi. To uzpildīšana un elementu sakārtošanas metodes. 

Darbības ar masīviem un to elementiem.  
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Standarfikcijas, lietotāja veidotās funkcijas un procedūras. Formālie un faktiskie 

parametri. Rekursīvās funkcijas un procidūras. Darbs ar programmu bibliotēkām. Bieţāk 

lietojamās bibliotēku programmas. 

 

Programmu kļūdu meklēšanas  metodika. Sintaktiskās un loģiskās kļūdas. Nekorekti 

ievadīti dati. Programmu testēšana. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   IEVADS BŪVNIECĪBĀ 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.inţ. prof. Jurijs Naudţuns 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.arh. lektore Silvija Ozola       

Studiju priekšmeta apjoms:  1 KP, 16 stundas: lekcijas – 16 st.  

 

 

Mācību priekšmeta mērķis: priekšmeta studijām jāsniedz ieskats būvniecības nozarē, tās 

normatīvajos dokumentos un studiju procesa organizācijā 

būvniecības studiju profilā 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 

 Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 

Sniegt priekšstatu par Būvniecības nozares nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, par 

būvniecības procesa organizāciju;  

 Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Iepazīstināt ar studiju organizācijas 

principiem RTU un Būvniecības fakultātē. (zināšanu līmenī); 

 Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: Sniegt pārskatu par Būvniecības 

fakultātes institūtos veikto pētījumu sasaisti ar praksi un pētījumu rezultātu realizāciju 

praksē. (zināšanu līmenī); 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas. 

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: Ieskaite. 

Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana un literatūras 

studijas. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un 

pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

 

Mācību literatūra:  

1. Būvniecības likums. 

2. MK 1997.g. 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 

3. MK 1997.g. 6. maija noteikumi Nr. 167 “Būvdarbu 

autoruzraudzības noteikumi” 
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4. MK 1997.g. 6. maija noteikumi Nr. 168 ―Būvuzraudzības noteikumi‖ 

5. www.rtu.lv – 02.02.2004.  

6. www.bf.rtu.lv – 02.02.2004. 

7. www.building.lv – 02.02.2004. 

8. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 
 

 

 

 

 

 

 

Programmas saturs. 

 

Būvniecības nozares apskats. Būvniecības nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā. 

Būvniecības nozares likumdošanas akti. Būvniecības procesa organizācija un norise. 

Būvniecības nozares profesionālās asociācijas. 1., 2 nedēļa – 2 stundas. 

 

Studiju procesa organizācija būvniecības nozarē. Akadēmiskās bakalaura studijas. 

Akadēmiskās maģistra studijas. Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas. 

Doktorantūras studijas. ECTS sistēma. Studiju procesu reglamentējošie RTU dokumenti. 

Studentu pienākumi un tiesības. 3., 4. nedēļa – 2 stundas. 

 

RTU Būvniecības fakultātes institūtu veikto pētījumu sasaiste ar praksi un 

pētījumu rezultātu realizāciju praksē. Materiālu un konstrukciju institūta pētījumi. 

Transportbūvju institūta pētījumi. Būvraţošanas institūta pētījumi. Būvniecības un 

rekonstrukcijas institūta pētījumi. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta pētījumi. 

5.-16. nedēļa – 12 stundas. 

 

 

http://www.rtu.lv/
http://www.bf.rtu.lv/
http://www.building.lv/
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATI 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  prof. Viktors Kozlovs 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Dr.inţ., lektors Jurijs Kočetkovs,  

 

 
Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab . d . Darbs  Pārbaudes 

nedalāms  1.0 kr. 1.0 0.0 0.0  Ieskaite 

 

Priekšmeta satura anotācija: 

Valsts politika un prasības darba aizsardzībā.   Darba vides kaitīgie un 
bīstamie faktori, to iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. 
Pasākumi šīs iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRONIKA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.inţ. asoc. prof. Ľikita Nadeţľikovs 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: inţ. Ziedonis Vēzis 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis 
 Sniegt pamata zināšanas par elektrotehnikas pamatiem. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
Galvenie uzdevumi ir: 

 Sniegt zināšanas par elektrisko strāvu un spriegumu. 

 Izprast pusvadītāju iekārtu un elektrisko aparātu darbību. 

 Iepazīties ar elektroierīcēm būvniecībā. 
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. Elektrotehnika un elektronikas pamati: laboratorijas darbi/ Rīgas Tehniskā 

universitāte. Elektrotehnikas un elektronikas katedra: sastādījuši: U.Antonovičs 

u.c. Rīga: RTU, 2004-90 lpp. 

2. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 
 

Priekšmeta mācīšanas metode 
 Lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbi. 
 

Priekšmeta apguves vērtējums 
 Eksāmens 
 

Prasības priekšmeta apguvē 
Lekciju, praktisko nodarbību apmeklēšana. Laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana. 
 

Mācību priekšmeta saturs 
Ievads. Kursa saturs, saistības ar citiem mācību priekšmetiem, apgūšanas metodes, 

ieteicamā literatūra, kontroles veidi. 

Elektriskā strāva un spriegums. 

Magnētiskais lauks. 

Līdzstrāva un maiņstrāva. Elektriskās ķēdes. 

Pusvadītāju iekārtas. 
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Elektriskie aparāti. Mērījumi. Mērījumu apstrāde. 

Elektriskās mašīnas un transformatori. 

Elektroapgāde. 

Elektriskās ierīces būvniecībā. Elektroenerģijas patēriņa noteikšana. 

Elektroenerģijas izmantošana sadzīvē. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 kursa apjoms  32 stundas; 

 lekcijas  16 stundas; 

 praktiskie darbi   8 stundas; 

 laboratorijas darbi   8 stundas 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA 

KONDICIONĒŠANA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  doc. Visvaldis Vrubļevskis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Māris Reinfelds 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

Prasības studiju iesākšanai 

Sekmīgai priekšmeta studiju uzsākšanai ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, 

fizikā, vispārējā siltumtehnikā, hidraulikā (plūsmas mehānikā) un aerodinamikā, kā arī 

prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru. 

 

Priekšmeta mērķis ir: 

 dot zināšanas par ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, 

to uzdevumu, komforta prasībām atbilstoša klimata uzturēšanu; 

 dot zināšanas par šo inţeniersistēmu projektēšanu, izbūvi un ekspluatāciju, kā 

arī pamatzināšanas par šo inţeniersistēmu ekonomiku. 

 

Priekšmetā aplūkojamās tēmas: 

 Apkure.  

Ēku apkures sistēmu vēsture un attīstība. Mūsdienu apkures sistēmas. To veidi, 

darbības princips. Centrālapkures sistēmas. Tvaika apkures sistēmas. Ūdens apkures 

sistēmas. Dabīgās gravitācijas cirkulācijas ūdens centrālapkures sistēmas. Sūkņu 

cirkulācijas ūdens centrālapkures sistēmas. 

Ēku centrālapkures sistēmu projektēšana. Centrālapkures sistēmas sildjaudas 

noteikšana. Ēkas siltuma zudumi un to aprēķins. Telpās uzstādāmo sildķermeņu izvēle un 

to izvietojums telpās. Sildķermeņus savienojošo cauruļvadu sistēmas shēmas. Cauruļvadu 

izvietojums  iebūve. Cauruļvadu sistēmas hidrauliskais aprēķins. Apkures sistēmas 

temperatūras grafiks un cirkulējošā siltuma nesēja daudzuma aprēķins.  

Alternatīvas apkures sistēmas. Staru apkures sistēmas. Darbības princips. Gaisa 

apkures sistēmas. Darbības princips. Apkures sistēmu darbības vadība  regulēšana. 

Ēku apkures sistēmu efektivitāte. 
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 Ventilācija. 
Ventilācijas uzdevums. Dabīgās, gravitācijas vilkmes ventilācija. Mehāniskās 

vilkmes ventilācija. Darbības princips. Ventsistēmu elementi. Iekārtas  ventilatori, gaisa 

sildītāji  dzesētāji, filtri, trokšņa slāpētāji, noslēg regulējošie vārsti, gaisa nosūces 

 izdales ierīces, gaisa vadi. Ventsistēmu projektēšana. Gaisa apmaiņas aprēķins. Gaisa 

apmaiņas organizācija. Ventilācijas efektivitātes atkarība no pareizas gaisa apmaiņas 

organizācijas. 

Ventsistēmu gaisa ieņemšanas ierīču  ietaišu, gaisa vadu sistēmu izvietojums 

ēkās. Ventkameras. Gaisa apstrādes iekārtu izvēle. 

Ventsistēmu aerodinamiskais aprēķins. Ventilatoru (gaisa padeves mašīnu) izvēle. 

Trokšņa slāpēšana ventsistēmās. Siltuma enerģijas atguve no ventilācijas sistēmu 

novadāmā gaisa. Recirkulācija, rekuperācija, reģenerācija. Risinājumi. Efektivitāte. 

Ventsistēmu ekspluatācija. Vadība  regulēšana. 

 Gaisa kondicionēšana. 

Gaisa kondicionēšana  ventsistēmu gaisa apstrāde, gaisa vides optimālā komforta 

nodrošināšanai  dzesēšana  sausināšana, mitrināšana, papildus gaisa sildīšanai. Īpaša 

―raţošanas tehnoloģiju‖ pieprasītā apstrāde  gaisa ozonēšana, gaisa apstrāde ar 

ultravioleto starojumu. Odorizācija vai deodorizācija. 

Gaisa apstrādes procesu un resursu grafo  analītiskais aprēķins un attēlojums I 

 d diagrammā. 

 

Praktiskie darbi. 

Studiju darbs  ēkas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projekta 

(stadija  skiču projekts), priekšmeta praktiskai apguvei. 

 

Obligātā literatūra. 

1. Lekciju konspekti (arī izdales materiāli studiju darba izpildei). 

2. Ēku apkure un ventilācija I un II daļa. 

P. Akmens, A. Krēsliņš  

Rīga ―Zvaigzne  ABC‖ 1995. g. 

3. Latvijas būvnormatīvs LBN 002  01 ―Ēku ārējo norobeţojošo konstrukciju 

siltumtehnika‖.  

4. LBN 231  03 ―Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija‖. 

5. LBN 003  01 ―Būvklimatoloģija‖. 

6. LVS CR 1752. Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji. 

 

Papildliteratūra. 

1. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, 

daudzstāvu daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkās (augstceltnēs). 

Donalds Ross. Maskava. 2004. g.  

―AVOK  PRESS‖ Krievu valodā 

(angļu valodā Izdevniecība ―ASHARE‖). 

2. Daudzstāvu dzīvojamo māju ventilācija. 
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I. F. Livčaks, A. L. Naumovs 

Maskava ―AVOK  PRESS‖. 2005. g.  

Krievu valodā. 

3. Aizvietojošā (pārspiediena) ventilācija neraţojošās publiskās ēkās. REHVA 

informatīva rokasgrāmata. 

Hakons Skistads, Elizabete Mundt,  

Piters Nilsens, Kins Hagstrems, Jorma Railio 

Maskava ―AVOK  PRESS‖. 2003. g.  

Krievu valodā. 

 

4. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. (teorija un prakse) 

―Eiroklimats‖ Maskava. 2003. g. 

Krievu valodā. 

5. Displacement ventilation in non  industrial premises. REHVA snidbook 

Häkon Skistad, Elisabeth Mundt, Peter V. 

Nielsen, Kini Hagström, Jorma Railio 

REHVA 

6. Mitrs gaiss. AVGK projektēšanas palīgmateriāli.  

Izd. НП. ―AVOK‖ Maskavā. 2004. g. 

Krievu valodā. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   INŢENIERĢEOLOĢIJAS PAMATKURSS  
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.sc.ing. profesors Jānis Grabis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: inţ. Haralds Deģis 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis 
Dot studentiem zināšanas un prasmes būvniecības teritoriju 

inţenierģeoloģisko apstākļu novērtēšanā būvju projektēšanas, 

būvniecības un ekspluatācijas vajadzībām 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1. Dot pamatzināšanas par Zemes virskārtas ieţu 

sastāvu, uzbūvi un saguluma apstākļiem, pazemes 

ūdeņu horizontiem, ģeoloģiskajiem un iespējamiem 

inţenierģeoloģiskajiem procesiem tajos. 
2. Apgūt būvlaukuma teritorijas ģeotehniskās izpētes satura 

un apjoma izvēles metodiku. 

3. Apgūt grunšu un pazemes ūdeņu izpētes un tās rezultātu  

novērtēšanas metodes. 

Mācību valoda 
Priekšmeta apmācību realizē latviešu un angļu valodā 

Rekomendētā literatūra 1. Mācību grāmata: A.Indāns, J.Ošiņa, A.Zobena 

―Inţenierģeoloģija‖ , Rīga, Zvaigzne, 1986 

2. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

Mācīšanas metodes 
Lekcijas, laboratorijas darbi, grafiskais mājas darbs 

Priekšmeta apgūšanas 

vērtēšanas principi 

Ieskaite par spēju iegūtās zināšanas pielietot praktisko 

inţeniertehnisko problēmu risināšanā saskaņā ar mācību 

priekšmeta uzdevumiem 

Priekšmeta apguvei veltītais 

laiks kontaktstundās Lekcijas – 50% 

Laboratorijas darbi – 44% 

Ieskaite – 6% 
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Prasības priekšmeta apguvei Obligāta laboratorijas nodarbību apmeklēšana. 
Savlaicīga laboratorijas nodarbību protokola noformēšana. 

Savlaicīga mājas darba izpilde. 

Vērtēšanas metodika Laboratorijas darbu vērtēšana notiek vienlaicīgi ar 

teorētisko zināšanu pārbaudi. 
Galīgā ieskaite tiek dota, ņemot vērā, laboratorijas darbu 

veikšanu pilnā apjomā, mājas darbu izpildi, teorētisko 

zināšanu apguvi 

 

Priekšmeta apmācība Tematiskās nodarbības (lekcijas). Pasniedzējs analizē jaunās 

vielas principiālos jautājumus un norāda uz individuāli 

apgūstamo 

Laboratorijas darbi. Studenti apgūst praktiskās iemaņas 

ģeotehniskās izpētes darbu veikšanai 

Mājas darbs. Studenti sastāda ģeoloģisko griezumu pēc 

individuāla uzdevuma 

Tematiskais plāns 
Priekšmeta programma un kalendārais plāns 

 

 

 

Priekšmets “Inţenierģeoloģija” 

 

Mācību programma un kalendārais plāns 

 

Mācību saturs Nedēļa 

Lekcijas 
 

Inţenierģeoloģija un ģeotehnika. Inţenierģeoloģiskie apstākļi, to nozīme 

būvniecībā. 

1. 

Zemes uzbūve. Endogēnie un eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Ieţu 

absolūtais un relatīvais vecums. Ģeohronoloģija. 

 

Zemes garozas tektoniskās kustības. Mūsdienu tektonisko kustību 

inţenierģeoloģiskā nozīme. Tektoniskās struktūras. Zemestrīču izcelšanās 

un intensitāte. Seismiskā rajonēšana un mikrorajonēšana 

3. 

Ieţu dēdēšana. Vēja darbība. Eoliskie nogulumi. Plaknes erozija. 

Delūvijs. Gravu veidošanās. Upju erozija un akumulācija. Alūvijs. 

Ledāju veidojumi – morēna, fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi 

5. 

Jūras transgresija un regresija, abrāzija un akumulācija. Purvu nogulumi. 

Pazemes ūdeņu veidošanās, pazemes ūdeņu horizonti. Pazemes ūdeņu 

sastāvs un agresivitāte. Gruntsūdeņu, maldu gruntsūdeņu un starpslāņu 

ūdeņu raksturojums, reţīms 

7. 

Pazemes ūdeņu kustība. Darsi likums. Filtrācijas koeficienta un 9. 
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gruntsūdeņu plūsmas ātruma noteikšanas metodes. Paralēlas un radiālas 

plūsmas aprēķins. Pazemes ūdeņu pieplūdes būvbedrēm un akām aplēse. 

Karsts. Sufozija. Īstie un pseidoplūdeņi. Noslīdeņi, nogruvumi un 

nobiras. Sezonālā sasaluma izraisītie procesi. 

Inţenierģeoloģiskie procesi un to izpausmes. 

11. 

Inţenierģeoloģiskie pētījumi un ģeotehniskā izpēte. Ģeotehnisko izpēti 

reglamentējoši dokumenti Latvijā.  

Izpētes saturu un apjomu noteicošie faktori. Izpēte būves projektēšanas, 

būvdarbu veikšanas un būves ekspluatācijas laikā. 

13. 

Ģeotehniskās izpētes darbi – urbšana, šurfēšana, laboratorijas darbi. 

Lauka metodes grunšu īpašību noteikšanai – statiskā un dinamiskā 

zondēšana, presiometrija, ―spārniņu‖ metode, spiedogi u.c. 

Ģeofiziskās izpētes metodes. Stacionārie pētījumi. Kamerālie darbi. 

 

15. 

Laboratorijas darbi 
 

Ieţu un minerālu veidošanās. Minerālu īpašības. 2. 

Galveno ieţu veidojošo minerālu raksturojums. Minerālu noteikšana 4. 

Ieţu sastāvs, struktūra, tekstūra un saguluma apstākļi. 

Magmātiskie ieţi, to klasifikācija un noteikšana 

6. 

Nogulumieţu veidošanās un saguluma formas. Nogulumieţu 

klasifikācija, raksturojums un noteikšana. 

8. 

Ģeoloģiskā griezuma sastādīšana 10. 

Metamorfisms. Metamorfo ieţu sastāva un uzbūves raksturojums un 

noteikšana. 

Grunšu klasifikācija 

12. 

Pazemes ūdeņu karšu sastādīšana 14. 

Ieskaite 16. 

 

 

 

Studiju ilgums – 2,5 gadi
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   BŪVMATERIĀLI PAMATKURSS 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  profesors Aleksandrs Korjakins 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.ing., lektore Larisa Novikova,  

Studiju priekšmeta apjoms:  3 KP, 48 stundas: lekcijas – 32 st., lab.darbi – 16 st.  

 

 

 

1. Būvmateriāli, būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas. Standartizācija: VSt., EN, DIN u.c. 

 

2. Būvmateriālu īpašības. Fizikālās īpašības. Mehāniskās īpašības. Stiprības īpašības. 

Fizikāli – ķīmiskās īpašības. Ķīmiskās īpašības. (2. nedēļa, 2 stundas)  

 

3. Dabīgā akmens materiāla klasifikācija. Mineraloģiskā klasifikācija (kvarca grupa, 

alumosilikāti, dzelzs magneziālie silikāti, karbonāti un sulfāti). Ģeoloģiskā 

klasifikācija (izvirduma ieţi, sedimentālie jeb noguluma ieţi, metamorfiskie ieţi). (3. 

nedēļa, 2 stundas) 

 

4. Dabīgā akmens izstrādājumi. Dabīgā akmens ieguve, apstrāde un īpašības. 

Galvenie ieţi akmens materiālu ieguvei Latvijā. (4. nedēļa, 2 stundas) 

 

5. Mākslīgi apdedzināti materiāli būvizstrādājumu izgatavošanai. Keramiskie 

izstrādājumi. Attīstības vēsture. Keramisko izstrādājumu iedalījums.  Keramisko 

būvmateriālu izejvielas un raţošana. Keramisko būvmateriālu īpašības un 

pielietojums. Keramisko būvmateriālu priekšrocības un trūkumi. (5. nedēļa, 2 

stundas) 

 

6. Mākslīgi apdedzināti materiāli būvizstrādājumu izgatavošanai. Stikla 

izstrādājumi. Stikla attīstības vēsture. Stikla izstrādājumu iedalījums.  Stikla 

raţošana un izejvielas. Keramisko būvmateriālu īpašības un pielietojums. Stikla 

izstrādājumu izturības uzlabošana. (6. nedēļa, 2 stundas) 

 

7. Minerālās saistvielas. Saistvielu attīstības vēsture. Ģipša saistvielu (būvģipša, 

anhidrītcementa) ieguve, īpašības. Kaļķu saistvielu (gaisā cietējošu kaļķu, 
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dolomītkaļķu, hidraulisko kaļķu) ieguve, īpašības. Romāncementa ieguve, īpašības. 

Magneziālo javu saistvielu ieguve, īpašības. (7. nedēļa, 2 stundas) 

 

8. Minerālās saistvielas. Poculāncementa un portlandcementa ieguves vēsture. Aktīvās 

hidrauliskās piedevas. Portlandcementa ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs. 

Portlandcementa standarti. Speciālie cementi (ātri cietējošais, sulfātu izturīgais, 

magneziālais, tomponāţas, ceļu būves, baltais un krāsainie, plastificētais, hidrofobais, 

maztermiskais, dzelzs rūdas). (8. nedēļa, 2 stundas) 

 

9. Siltumizolācijas un skaľas materiāli. Konstruktīvie siltumizolācijas materiāli. 

Lokšņu un ruļļu siltumizolācijas materiāli. Beramie siltumizolācijas materiāli. 

Kombinētie siltumizolācijas materiāli. Īpašības, pielietojums. (9. nedēļa, 2 stundas)  

 

10. Konstruktīvie būvmateriāli un izstrādājumi nesošām konstrukcijām. Dabīgie akmens 

materiāli. Keramikas materiāli. Betoni no minerālām saistvielām. Monolītas 

saliekamais dzelzsbetons. (10. nedēļa, 2 stundas) 

 

11. Silikātu izstrādājumi. Koksne, fiziskas un mehāniskas īpašības. Kokmateriāli. 

Polimērmateriāli. (11. nedēļa, 2 stundas) 

 

12. Konstruktīvie materiāli jumta segumam. Keramikas materiāli. Betona 

izstrādājumi. Betona saliekamās konstrukcijas. Polimērmateriāli. Materiāli no 

bitumena un darvas. Metāla izstrādājumi. (12. nedēļa, 2 stundas) 

 

13. Speciālie konstruktīvie materiāli. Hidroizolācijas materiāli. Tvaika izolācijas 

materiāli, hermetizējošie materiāli. Nomenklatūra. Īpašības. Pielietojums. (13. nedēļa, 

2 stundas) 

 

14. Konstruktīvie apdares materiāli. Ārējās apdares konstruktīvie materiāli. Balkonu 

un lodţiju norobeţojošie materiāli. Grīdas un kāpņu seguma materiāli. Norobeţojošo 

konstrukciju apdares materiāli. Iekārtie griesti, iebūvētās mēbeles. Ceļu segumi. 

Nomenklatūra, īpašības, pielietojums. (14. nedēļa, 2 stundas) 

 

15. Apdares materiāli. Ārējās apdares materiāli. Iekšējās fasādes apdares materiāli. 

Speciālie apdares materiāli. Nomenklatūra, īpašības, pielietojums. (15. nedēļa, 2 

stundas) 

 

16. Kritēriji materiālu izvērtēšanā. Kritēriji, konstruktīvo apdares materiālu 

novērtēšana atkarībā no pielietojamības. Materiālu savstarpēja aizvietojamība. (16. 

nedēļa, 2 stundas) 

 

Laboratorijas darbi: 

Būvmateriālu galveno īpašību noteikšana. Vielas blīvuma noteikšana; 

materiāla blīvuma noteikšana; cietības noteikšana. –2 stundas. Ģipša 

pārbaude. – 2 stundas. Cementa pārbaude – 2 stundas Smilšu pārbaude – 2 

stundas. Šķembu pārbaude – 2 stundas. Betona un javas sastāva projektēšana 
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– 4 stundas.  Betona izgatavošana ar un bez piedevām – 2 stundas. Betona 

paraugu pārbaude uz spiedi, ūdensuzsūci un ūdenscaurlaidību. 
 

Literatūra: 

1. Ţurnāls ― Māja un dzīvoklis‖ 

2. Ţurnāls ― Praktiskā būvniecība‖ 

3. John Ashurt, Nicola Ashurt ―Pratical buildung conservation‖ Ehglish Technical 

Handbook, volume 1, 2, published by Gower Technical Press Ltd. 1988  

4. Būvniecības rokasgrāmata 

5. J. Freibergs, I.Šulcs, A.Zīle, Arhitektūras materiālmācība, RTU, Rīga, 1991 

6. Строительное материаловедение. И. А. Рыбьев. Высшая школа, Москва, 2002 

7. Koka un plastmasu konstrukcijas. J. Ulpe, L. Kupče, Rīga, ―Zvaigzne‖, 1991 

8. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   BŪVMEHĀNIKAS IEVADKURSS 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Dr.h.inţ., profesors Fēlikss Bulavs  

     Mg.sc.ing, lektore Larisa Novikova  

Studiju priekšmeta apjoms:  3 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis 

Apgūt konstrukciju elementu deformatīvā un spriegumstāvokļa noteikšanas 

metodes un paņēmienus. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
Galvenie uzdevumi ir: 

  apgūt konstrukciju elementu deformatīvā un spriegumstāvokļa noteikšanas metodes;  

  apgūt būvju un konstrukciju  aprēķiniem nepieciešamās iemaņas; 

  iepazīties ar piepūļu aprēķina metodēm; 

  apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaņas; 

  apgūt konstrukciju racionālas struktūras izvēli; 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. O. Kepe, J. Vība. Teorētiskā mehānika. Rīga, ―Zvaigzne‖, 1982, 577 lpp. 

2. E. Lavendelis. Materiālu pretestība. Rīga, ―Zvaigzne‖, 1977, 560 lpp. 

3. F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika. Ievadkurss. Lekciju konspekts, RTU, 2006.g. 

4. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un praktiskie darbi, individuāli studentu aprēķinu darbi un to aizstāvēšana. 

 

Priekšmeta apguves vērtējums  

 

Ieskaite par teorētiskā kursa apguvi un veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 

 

Prasības priekšmeta apguvē 
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Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc 

literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 

 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Atskaite par katru aprēķina darbu t.sk. secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, darbu 

ieskaites pārrunas. 

 

Mācību priekšmeta saturs 
 

Ievads. Mehānikas pamatu kursa uzdevumi. Teorētiskās mehānikas, materiālu pretestības 

un būvmehānikas kursu pētīšanas objekts, galvenie pieņēmumi un metodes. 

Statikas galvenie jēdzieni, aksiomas un pieņēmumi. Spēki. Balsti un balstu reakcijas. 

Balstu aksioma. Spēka moments pret punktu, tā īpašības. Spēku pāris. Spēku pāra 

moments. 

Izkliedētu slodţu ievērošana statikas uzdevumos. Plakanas spēku sistēmas līdzsvara 

nosacījumi. Līdzsvara vienādojumu veidi. Līdzsvara vienādojumu pielietošana balstu 

reakciju noteikšanā. Balstu reakciju noteikšana ķermeņu sistēmām. 

Šķēlumu metode iekšējo piepūļu noteikšanai plakanās sistēmās.  

Kopnes. Piepūļu noteikšana kopnes stieņos izmantojot momentpunkta (Rittera), 

projekciju un mezglu izgriešanas metodes.  

Liece. Slodţu un balstu veidi. Piepūļu noteikšana un epīru konstruēšana. Diferenciālās un 

integrālās sakarības starp slodzēm, lieces momentu un šķērsspēku. 

Piepūļu epīras vienlaiduma sijām. Piepūļu epīru pārbaude ar mezglu līdzsvara un epīru 

savstarpējo sakarību likumiem. 

Šķēluma statiskais moments, smaguma centra noteikšana. Šķēluma inerces momenti. 

Galvenās inerces asis un galvenie inerces momenti. 

Stieņa pamatslogojuma veidi.  

 

 

Aprēķina darbi.  
 

Statiski noteicamas kopnes aprēķins. 

Statiski noteicamas sijas aprēķins. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 kursa apjoms  48 stundas; 

 lekcijas  24 stundas; 

praktiskie darbi         24 stundas; 

individuālo aprēķina darbu aizstāvēšana; 

ieskaite. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   BŪVMEHĀNIKA  (vispārīgais kurss) 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Dr.h.inţ., profesors Fēlikss Bulavs  

     Mg.sc.ing. lektore  Larisa Novikova  

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 
Mācību priekšmeta mērķis 

Apgūt būvkonstrukciju deformatīvā un spriegumstāvokļu noteikšanas metodes un 

paņēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas konstrukciju aprēķinu pastāvošo metoţu 

pilnveidošanai, jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo 

būvju slogojuma stāvokļa diagnosticēšanai, izstrādājot jaunus, rekonstrukcijas un 

pastiprināšanas projektus 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. O. Kepe, J. Vība. Teorētiskā mehānika. Rīga, ―Zvaigzne‖, 1982, 577 lpp. 

2. E. Lavendelis. Materiālu pretestība. Rīga, ―Zvaigzne‖, 1977, 560 lpp. 

3. F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika. Ievadkurss. Lekciju konspekts, RTU, 2006.g. 

4. F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika, RTU, 2008 

5. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un praktiskie darbi, individuāli studentu aprēķinu darbi un to aizstāvēšana. 

 

Priekšmeta apguves vērtējums  

Ieskaite par teorētiskā kursa apguvi un veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 

 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc 

literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Atskaite par katru aprēķina darbu t.sk. secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, darbu 

ieskaites pārrunas. 

 

Mācību priekšmeta mērķis 

Apgūt konstrukciju elementu deformatīvā un spriegumstāvokļa noteikšanas 

metodes un paņēmienus. 
 

 

 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
Galvenie uzdevumi ir: 

  iepazīt iespējamās konstrukciju  aprēķinu shēmas;  

  apgūt būvju un konstrukciju  aprēķiniem nepieciešamās iemaņas; 

  iepazīties ar piepūļu aprēķina metodēm; 

  apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaņas; 

  apgūt konstrukciju racionālas struktūras izvēli; 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. I. Melderis, G. Teters. Būvmehānika. Zvaigzne, 1977, 560 lpp. 

2. I. Melderis, V. Juriksons. Būvmehānikas uzdevumi ar atrisinājumiem. Rīga. Zvaigzne, 

1970, 367 lpp. 

3. Дарков А.В. Строительная механика. Высшая школа, 1976, 600 с. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskie darbi, individuāli studentu aprēķinu darbi un to aizstāvēšana. 

 

Priekšmeta apguves vērtējums  

Eksāmens  spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērķiem vai profesionālām vajadzībām 

izmantot lekcijās, praktiskajos darbos un literatūras studijās iegūtās zināšanas 

praktisku uzdevumu risināšanā novērtēšanai. 

 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju, praktisko nodarbību   apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc 

literatūras avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam  praktiskajam darbam 

Zināšanas par praktiskā darba veikšanas metodiku, un praktisko aprēķina programmu 

pielietošanas principiem un paņēmieniem. 

 

Mācību priekšmeta saturs 
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Plakanu stieņu sistēmu struktūras analīze. Jēdziens par ģeometriski nemainīgām un 

mainīgām sistēmām. Diski. Sistēmas kustības brīvības pakāpe un mainīguma pakāpe. 

Acumirklīgi mainīgas sistēmas, to pazīmes. Ģeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas 

likumi. Struktūras analīzes secība. 

Šķēlumu metode iekšējo piepūļu noteikšanai plakanās sistēmās. Diferenciālās un 

integrālās sakarības starp slodzēm, lieces momentu un šķērsspēku.  

Liece. Slodţu un balstu veidi. Piepūļu noteikšana un epīru konstruēšana.  

Piepūļu epīras vienlaiduma sijām. Daudzlaidumu statiski noteicamas sijas piepūļu 

aprēķins. Piepūļu epīru pārbaude uz mezglu līdzsvara un epīru savstarpējo 

diferenciālsakarību pamata. Neizdevīgākā slogojuma gadījuma noteikšana. 

Jēdziens par ietekmes līnijām. Ietekmes līnijas vienlaiduma un daudzlaidumu sijām. 

Piepūļu aprēķins pēc ietekmes līnijām. Jēdziens par kustīgas un mainīgas slodzes 

neizdevīgākā stāvokļa noteikšanu. Ietekmju līniju konstruēšana netiešā slogojuma 

gadījumā. Piepūļu noteikšana statiski noteicamās sijās ar liektu asi nekustīgas slodzes 

gadījumā.. 

Kopnes, to klasifikācija. Piepūļu noteikšana kopnes stieņos izmantojot momentpunkta 

(Rittera), projekciju un mezglu izgriešanas metodes. Kopņu veidi. Šprengeļveida sistēmas 

Lokveida kopnes. Piepūļu sadalījums daţādas konfigurācijas kopnēs. Kopņu stieņu 

piepūļu ietekmes līnijas.Telpiskas kopnes, to balsti. 

Statiski noteicamu plakanu rāmjveida stieņu sistēmas. 

Pārvietojumu aprēķina formula. Pārvietojumu aprēķina tehnika, Temperatūras 

pārvietojumi. Balstu sēšanās izraisītie pārvietojumi.  

 

Individuālie aprēķinu darbi: 

1.Daudzlaidumu statiski noteicamu  siju piepūļu aprēķins statisku un kustīgu slodţu 

gadījumos, izmantojot ietekmes līnijas. 

2.Statiski noteicamu daţādas konfigurācijas kopņu  piepūļu noteikšana ar amalītiskām 

metodēm.  

3. Statiski noteicamu un nenoteicamu rāmju aprēķins. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 kursa apjoms  48 stundas; 

 lekcijas  32 stundas; 

           praktiskie darbi            16 stundas; 

           individuālo darbu aizstāvēšana; 

           eksāmens. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   DATORGRAFIKA (BŪVGRAFIKA) 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.Sc.ing. profesors Modris Dobelis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Dr.inţ., lektors Jurijs Kočetkovs 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

 
Mācību priekšmeta mērķis 

Dot studentiem vispārīgos principus par inţeniertehnisku būvju projektu tehniskās 

dokumentācijas izstrādāšanā tradicionālajā tehnikā, kā arī ar datorizētās rasēšanas un 

projektēšanas līdzekļu pielietojumu. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

 Dot teorētiskos pamatus un speciālās metodes būvobjektu attēlošanai plaknē. 

 Iepazīties ar daţādiem celtniecības rasējumu veidiem un to izpildīšanas 

noteikumiem 

 Iepazīties ar kotētām projekcijām un to pielietošanu ar zemes darbiem saistīto 

projektu izstrādāšanā. 

 Apgūt datorizēto rasēšanas un projektēšanas sistēmu teorētiskos pamatus. 

 Attīstīt praktiskās iemaņas celtniecības rasējumu veidošanā ar datorizētās rasēšanas 

un projektēšanas sistēmām. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Korojevs J. Rasēšana celtniekiem. Rīga: Zvaigzne. 1975. – 276 lpp. 

2. M. Dobelis. Inţeniergrafika. Ievads datorgrafikā. Rīga: Zvaigzne. 1999. – 48 lpp. 

3. Cūberga M. Tēlotāja ģeometrija. Ēnu teorija, perspektīva, kotētās projekcijas. Īss 

lekciju konspekts un uzdevumu krājums. Rīga: RTU. 1991. –112 lpp. 

4. Dobelis M. Datorgrafika būvniecībā. Pamatjēdzieni ēku telpiskajā modelēšanā. RTU: 

TGIDG, 1998. –21 lpp. 

5. Dobelis M. Būvniecības datorgrafika. Ēkas telpiskā modelēšana. Laboratorijas darbs. 

RTU: TGIDG, 1997-2003. –16 lpp 
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6. AutoCAD grafika 2008. 

7. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 

 Praktiskas nodarbības par tēmām, individuāli grafiskie mājas darbi, 

 laboratorijas darbi datoru klasē  

 

Priekšmeta apguves vērtējums  

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā 

inţeniertehnisku problēmu risināšanā saskaņā ar mācību priekšmeta uzdevumiem. 

 

 

Prasības priekšmeta apguvē 

Patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgās tēmas teorētiskās daļas pamatjautājumiem 

pirms nodarbībām datoru klasē.  

Obligāta ir laboratorijas nodarbību apmeklēšana datoru klasē. 

Savlaicīga un regulāra grafisko mājas darbu izpilde un nodošana. 

Savlaicīga kontroldarba uzrakstīšana. 

 

Priekšmeta apmācība 

Ievada nodarbība. 

Izskaidro priekšmeta apmācības mērķi un uzdevumus, ievērojot tehnisko nodrošinājumu 

priekšmeta apguvei tekošajā mācību gadā. Tiek izskaidrotas prasības ieskaites 

saņemšanai mācību priekšmetā. 

Tematiskās praktiskās nodarbības. 

Pirms nodarbības studentiem patstāvīgi pēc literatūras jāapgūst pamattermini un 

definīcijas, lai lietderīgi varētu izmantot nodarbības laiku par jauno tēmu. Pasniedzēji 

aplūko jaunās vielas grūtāk saprotamos jautājumus un akcentē tās daļas, kuras jāizmanto 

mājas darbu izpildē. 

Mājas darbi. 

Paredzēti darbietilpīgāko teorētisko jautājumu patstāvīgai apguvei. Izpildītie mājas darbi 

jāaizstāv 

Laboratorijas darbi. 

Laboratorijas darbus studenti izpilda datoru klasē. Uzdevums: izveidot ēkas telpisko 

datormodeli; apgūt kā no primārā objekta modeļa  iegūst datora veidoto sekundāro 

informāciju — plānu, griezumu, fasādes, perspektīvu; specifikāciju ģenerēšana no 

virtuālās ēkas datormodeļa. 

 

Mācību priekšmeta saturs 
Telpisku būvobjektu attēlošana plaknē: speciālās metodes un to teorētiskie pamati. 

Uzskatāmo attēlu, perspektīvu un ēnu teorijas. Kotētās projekcijas un to pielietošana ar 

zemes darbiem saistīto projektu izstrādāšanā. Datorizētās rasēšanas un projektēšanas 
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sistēmu pielietošana arhitektūras un inţenierbūvju projektēšanā. Praktisku uzdevumu 

risināšana ar tradicionālajām metodēm un datortehnikas palīdzību. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viņa grafiskās komunikācijas spējas un 

kultūru. Par katru izpildīto mājas  darbu studentam jāsaņem apmierinoša atzīme. 

Laboratorijas darbā jāizpilda viss aprakstā paredzētais. 

Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā par grafiskiem  mājas darbiem un 

laboratorijas darbu datoru klasē. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   ĢEODĒZIJA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.Sc.phys profesors Jānis Balodis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: inţ., lektore Marija Multāne  

Studiju priekšmeta apjoms:  3 KP 

 
1.lekcija. Ievads.Ģeodēzijas pamati. 

Ģeodēzija, tās uzdevumi un saturs. Ģeodēzijas nozares. Ģeodēziskie  mērījumi. 

Ģeodēzisko mērījumu precizitāte. Ģeodēziskās mēru vienības. Zemes veids un 

lielums. Ģeoids. Zemes elipsoids. Starptautiskā ģeodēziskā sistēma  WGS-84. 

 2. lekcija. Priekšstati par Zemi. 

 Zemes planetārais stāvoklis. Zemes uzbūves modelis. Zemes fizikālās 

īpašības:  magnētisms, smaguma spēks. Zemes attēlošanas veidi: globuss, karte, 

plāns.  Mērogs. Kartogrāfiskās projekcijas. Horizontālā projekcija. Zemes 

virsmas  sagrozījumi horizontālā un vertikālā plaknē. Reljefa attēlošanas veids. 

Horizontāle. 

 3. lekcija. Punktu koordinātu noteikšana. Līnijas orientēšana. 

Plaknes ģeodēzisko koordinātu sistēmas. Gausa - Krīgera koordinātu sistēma. 

Transversālā Merkatora koordinātu sistēma. Nacionālā LKS-92 sistēma. Punktu      

augstuma sistēmas. Baltijas augstuma sistēma. Līnijas orientēšana: azimuts,  

rumbs, direkcionālais leņķis. Ģeogrāfiskā un magnētiskā meridiāna noteikšana.                   

Tiešais un pretējais ģeodēziskais uzdevums plaknē. Direkcionālā leņķa                    

pārnešana. Tiešais un pretējais punkta augstuma noteikšanas uzdevums. 

 4.lekcija. Teodolīts. Horizontālo un vertikālo leľķu  mērīšana. 

Teodolīta uzbūve. Galvenie ģeometriskie nosacījumi un to pārbaude. 

Horizontālo                    leņķu mērīšanas metodes un precizitāte. Vertikālo leņķu 

mērīšanas metodes un                 precizitāte. 

 5. lekcija.  Attālumu  mērīšana. 

Attālumu  mērīšanas metodes un precizitāte. Attāluma mērīšana ar mērlentu un 

ruleti. Pavedienu tālmērs. Paralaktiskie tālmēri. Digitālie tālmēri. Netiešās 

attālumu  mērīšanas metodes. Slīpa attāluma reducēšana uz horizontālo garumu. 

 6. lekcija.   Nivelieris. Paaugstinājuma mērīšana. 

Paaugstinājuma mērīšanas metodes un precizitāte: ģeometriskā, trigonometriskā                     

un hidrostatiskā līmetņošana. Nivelieris, uzbūve, galvenie ģeometriskie                    
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nosacījumi un to pārbaude. Nivelieris ar optisko mikrometru. Digitālais 

nivelieris.                     Lāzera nivelieris. 

 7. lekcija.   Ģeodēziskie tīkli. 

Valsts ģeodēziskais tīkls. Uzmērīšanas pamattīkls. Slēgts teodolīta gājiens.    

Izstiepts teodolīta gājiens. Ģeodēzisko tīklu uzmērīšanas metodes un 

precizitāte. 

 8. lekcija. Ģeodēziskais augstuma tīkls. 

Valsts ģeodēziskais augstuma tīkls. Slēgts līmetņošanas gājiens.Līmetņošanas 

gājiens starp diviem reperiem. Karājošs līmetņošanas gājiens. Precīzā un 

tehniskā līmetņošana. 

 

 

 9. lekcija.  Horizontālās un vertikālās uzmērīšanas metodes. 

Līniju uzmērīšanas metodes. Taisnleņķu un polāro koordinātu metode. Leņķu 

un līniju krustojuma metode. Apvidus topogrāfiskie objekti. Virsmas 

līmetņošana. Tahimetrija. Aerotopogrāfiskā uzmērīšana. Ortofoto. Digitālā 

karte. 
10. lekcija.  Profila uzmērīšana. 

Profila veidi un elementi. Garenprofila uzmērīšana un sastādīšana.Profila 

projekta  elementi: slīpums, projekta un darba augstumi, nulles darba punkts. 

Trases uzmērīšana. Trases pagrieziena līknes. Riņķa līkne, tās galvenie 

elementi.  Klotoīda. Līknes detalizēta nospraušana. 

11. lekcija. Inţeniertopogrāfiskā uzmērīšana. 

 Topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi. Uzmērīšanas pamatojums.Uzmērāmie                     

objekti un metodes. Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana. Speciālie 

inţeniertopogrāfiskās uzmērīšanas darbi: ūdenstilpju  gultnes mērījumi, ostu un  

dzelzceļu būvju uzmērīšana. Esošo plānu skenēšana. Inţeniertopogrāfiskā  

digitālā karte. 

12. lekcija.Ģeodēziskie mērījumi būvniecībā.  

Projekta līnijas virziena un leņķa nospraušanas metodes. Attāluma atlikšana. 

Punkta augstuma nospraušana. Punkta augstuma pārnešana montāţas zonā.  

Punkta koordinātu nospraušana. Vertikālās līnijas un vertikālās plaknes 

nospraušana. Sānu vizūras metode. Slīpas līnijas nospraušana. Šķērsprofila 

nospraušana.  

13. lekcija.  Būvniecības ģeodēziskais projekts. 

Ģeodēzisko darbu sastāvs un projekts. Būves ģeodēziskie atbalsta tīkli. Būvasu 

nospraušanas ģeodēziskais projekts. Būvasu nospraušanas metodes un 

precizitāte.  

Būvdetaļu detalizētā nospraušana. Būvniecības un montāţas asu pārnešana 

būves stāvos. Ģeodēziskie izpildmērījumi. 

14.lekcija.  Būvju deformācijas. 

Deformāciju veidi. Būves pamatu sēšanās novērošana. Sēšanās procesa analīze 

un grafiskie attēli. Horizontālo deformāciju novērošanas metodes. Ostu  

hidrobūvju  tehniskā uzraudzība. Krānu slieţu ceļu ģeodēziskā kontrole.  

Torņveida būvju un mastu vertikālā nosliece.     

15.lekcija.   Globālās pozicionēšanas sistēma - GPS. 
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GPS uzbūve un darbības principi. Satelītu signālu fizikālie pamati. 

Pozicionēšana ar kodētiem signāliem. Signālu fāzes mērījumi. GPS uztvērēji. 

Absolūtā un relatīvā pozicionēšana. Mērījumu apstrāde un rezultāti. 

Diferenciālais GPS. Koordinātu noteikšanas precizitāte. 

16.lekcija.  Ģeogrāfiskās informācijas sistēma - ĢIS. 

Datu bāzes  shēma. Apvidus objektu klasifikators un klasifikācijas shēma. 

Pārskata kartes shēma. Meta datu struktūra.  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   ĢEODĒZIJAS PRAKTIKUMS 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.Sc.phys profesors Jānis Balodis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: inţ., lektore Marija Multāne  

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 
Tēma/uzdevums         Stundu skaits 

1. Prakses ievaddaļa.              2 
         1.1 Darba uzdevuma saņemšana.    

 1.2. Iepazīšanās ar uzmērāmo apvidu.    

 1.3. Ģeodēziskās zīmes. 

        1.4. Apvidus shēmas sastādīšana.                                                                                                   

 1.5. Prakses lietas uzsākšana. 

        1.6. Ģeodēzisko instrumentu saņemšana pēc pieprasījuma.  

2. Teodolīta gājiens.                                6 

2.1. Teodolīta pārbaudīšana(laboratorijā un uz lauka). 

2.2. Gājiena projektēšana.                                                   

2.3. Gājiena shēmas sastādīšana.                         

2.4. Punktu nostiprināšana.  

2.5. Punktu piesaistīšana apvidus objektiem.    Punktu abrisu sastādīšana. 

2.6. Teodolīta gājiena horizontālo leņķu mērīšana   (neatkarīgi 2 reizes). 

2.7. Gājiena horizontālo leņķu aprēķināšana.             

2.8. Gājiena malu mērīšana (neatkarīgi 2 reizes).        

2.9. Gājiena malu garumu aprēķināšana.        

2.10. Gājiena punktu koordinātu aprēķināšana.                                                  

3. Nivelēšanas gājiens.                    6 

       3.1. Gājiena projektēšana.             

       3.2. Gājiena shēmas sastādīšana.                                                

       3.3. Niveliera pārbaudīšana(laboratorijā un uz lauka).  

       3.4. Gājiena punktu nivelēšana(neatkarīgi 2 reizes).        

3.5. Gājiena punktu augstumu aprēķināšana.       
       

4. Topogrāfiskā uzmērīšana.         
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4.1.Horizontālā uzmērīšana.                        4 

4.1.1.Uzmērīšanas projektēšana. 

      4.1.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana.       

 4.1.3. Topogrāfisko objektu piesaistīšana uzmērīšanas līnijām. 

         4.1.4. Topogrāfisko objektu koordinātu aprēķināšana.      
         
       4.2. Vertikālā uzmērīšana.                           4 

 4.2.1.Uzmērīšanas projektēšana.   

        4.2.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana.       

 4.2.3. Topogrāfisko objektu nivelēšana.         

       4.2.4. Topogrāfisko objektu augstumu aprēķināšana.                                                

       4.3. Tahimetrija.                                          4 

 4.3.1. Uzmērīšanas projektēšana 

 4.3.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana.        

4.3.3. Topogrāfisko objektu noteikšana ar tahimetrijas metodi. 

     4.3.4. Topogrāfisko objektu koordinātu un augstumu aprēķināšana. 

  

4.4. Topogrāfiskā plāna sastādīšana                                          4 

  5. Prakses nobeigšana.                         2              
   5.1. Prakses lietas sakārtošana.                                        

   5.2. Darba pārbaudīšana un iesniegšana. 

          5.3. Ieskaite.                                                                                             

 

 Kopā: 32 st 

 

 

Mācību grāmatas:   
 1. Ģeodēzija, U.Zumenta redakcijā. Rīga, 2003. 

2.  Heribert Kahmen. Vermessungskunde. Berlin, New York, 2006. 

3.  Eberhard Bauman. Vermessungskunde. Bonn, 2007. 

4.  Russell C.Brinker. Elementary Surveying. Pensylvania., 1971. 

 

 

 

Ģeodēzijas prakses dokumentu saraksts  

 
1. Ģeodēzijas prakses programma 

2. Kalendārais plāns 

3. Nepieejama punkta koordinātu un augstuma noteikšana 

4. Vertikālā nospraušana 

5. Horizontālā nospraušana 

6. Teodolīta gājiena dati (shēma; leņķu, attālumu un koordinātu saraksts) 

7. Nivelēšanas gājiena dati 

8.  Topogrāfiskās uzmērīšanas dati 
 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

142 

 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS 

PAMATKURSS 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.Sc.ing docents Gunārs Kalniľš 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: M.sc.ing. Silvija Ozola 

Studiju priekšmeta apjoms:  3 KP 

 

Studiju priekšmeta mērķis              Sniegt studentiem 
vispārīgas zināšanas par ēkām un 
to arhitektoniskiem  risinājumiem. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 

1. Iepazīties ar ēkām, to veidiem un sastāvdaļām.  

2. Dot studentiem ēkām uzstādāmo prasību daudzveidību un savstarpējās sakarības. 

3. Iepazīties ar telpiskā plānojuma risinājumiem un  plānojuma elementiem.  

4. Iepazīties ar ēku konstruktīviem risinājumiem un būvelementiem.  

5. Apgūt būvfizikas pamatus.  

6. Attīstīt pirmās iemaņas ēku projektēšanā. 

Rekomendētā literatūra 

 Mācību grāmatas: 

1. Civilās un rūpniecības ēkas. G.Kalniņa redakcijā. Rīga, 1976, 528 lpp. 

2. Kaurāts J. Rūpniecības celtniecības un sanitārās tehnikas  pamati. Rīga, 1980, 

344 lpp. 

3. Spence W.P. Architecture. Bloomington,1967, 582 lpp. 

4. Миловидов Н.Н. и другие. Гражданские здания. Москва, 1987. 

    

   Metodiskie materiāli: 

1. Belindţeva-Korkla O. Norobeţojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. 

Rīga, 2002. 
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2. Ching F. Building construction illustrated. New York, 1975 

3. LBN 006-00. Būtiskās prasības būvēm. 

4. LBN 201-96. Ugunsdrošības normas. 

5. LBN 202-01. Būvprojekta saturs un  noformēšana. 

6. LBN 209-93. Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai. 

7. Noviks J. Ģimenes māja. Rīga, 1997. 264 lpp. 

8. Шерешевский И.А. Конструкции гражданских зданий. Ленинград, 1981. 

9. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

 

Mācīšanas  metodes 

                                Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības un studentu  
                                 patstāvīgais darbs saskaņā ar priekšmeta tematisko plānu. 

 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 
                                  Ieskaite par patstāvīgi apgūto priekšmeta tēmu.  

                                             Ieskaite ar atzīmi par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās  

                                             zināšanas ēkas projekta izstrādāšanā. 

                                             Eksāmens par teorētiskajām zināšanām.  

 

Prasības priekšmeta apguvei 
1.Sekmīgi studiju rezultāti priekšmetos Būvmateriāli, Tēlotāja ģeometrija un 

inţeniergrafika un Svešvaloda. 

2.Patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta tēmu  pamatjautājumiem pirms lekcijām un 

praktiskajām nodarbībām. 

3.Obligāta semināru un praktisko nodarbību apmeklēšana, 

4.Konsultācijas ar pasniedzēju par studiju darba izstrādāšanu. 

 

Vērtēšanas metodika 

                              Ieskaites referāti par patstāvīgi izstudētām tēmām tiek  

                                 vērtēti pēc aptverto problēmu loka, jautājumu izpētes    

                                 dziļuma un spējām orientēties jaunos risinājumos.  

                              Studiju darbs tiek vērtēts pēc ēkas funkcijai atbilstošo prasību  

                                 nodrošinājuma līmeņa ēkas projekta risinājumā, šī  

                                 risinājuma grafiskā attēlojuma, apraksta un aplēšu  

                                 kvalitātes.  
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                              Eksāmena rezultātu vērtēšanā noteicošais ir  zināšanu līmenis. 

Priekšmeta apmācība 
             1.Ievada nodarbības 

                                Iepazīstina ar priekšmeta studēšanas mērķi, uzdevumiem un  

                                tematisko plānu. Izskaidro prasības ieskaites saņemšanai,  

                                studiju darba un eksāmena vērtēšanas principiem. 

             2.Lekcijas 

                                Lekcijas ietver priekšmeta teorētisko materiālu. Pirms  

                                lekcijas studentiem pēc literatūras ir jāapgūst pamattermini  

                                un definīcijas par attiecīgo tēmu, lai varētu sekmīgi uztvert  

                                lekcijas materiālu. Ilustratīvais materiāls tiek sniegts  

                                demonstrējot kodogrammas. 

              3.Semināri 

                                Studenti nolasa patstāvīgā darba rezultātā sagatavotos  

                                referātus par izvēlētām tēmām. Jautājumus uzstāda  

                                klātesošie. Vajadzības gadījumā pasniedzējs komentē,  

                                papildina un dod vērtējumu. 

               4.Praktiskās nodarbības 

                                Tiek risināti studiju darba (projekta) izstrādāšanas jautājumi.  

               5.Konsultācijas 

                                Pasniedzējs realizē individuālo studiju darbu (projektu)  

                                vadīšanu. 

 
Tematiskais plāns 

               1.Lekcijas 

1.1 Arhitektūra, būvniecība un būvtehnika.  

1.2 Būves, ēkas un būves telpas. 

1.3 Būvizstrādājumi un būvelementi.  

1.4 Būvvietas fiziskā vide.                                       

                              1.5  Ēkām uzstādāmās funkcionālās prasības. 

                              1.6 Ēkām uzstādāmās tehniskās prasības.  

                              1.7 Estētiskās, ekoloģiskās un ekonomiskās prasības. 

                              1.8 Ēku telpiskā plānojuma pamatprincipi.  

                              1.9 Būvfizikas pamatjēdzieni. 

                             1.10 Ēku konstruktīvās shēmas un sistēmas 

                             1.11 Ēku projekta risinājumu tehniskie un ekonomiskie  

                                    rādītāji. 

                             1.12 Publisko ēku telpiskā plānojuma risinājumi. 

                             1.13 Publisko ēku konstruktīvie risinājumi. 

               2.Semināri 

                               2.1 Būvpamatne un ēku pamati.  

                               2.2 Sienas un starpsienas.  

                               2.3 Ēku karkasi.  

                               2.4 Pārsegumi.  

                               2.5 Jumti un nosegumi 
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                               2.6 Grīdas un griesti.   

                               2.7 Logi, durvis un vārti. 

                               2.8 Erkeri, lodţijas un balkoni. 

               3.Praktiskās nodarbības 

                               3.1 Dzīvojamo ēku klasifikācija.  

                               3.2 Ēkas novietne orientācija un augstums  

                               3.3 Mājas ieejas mezgls.  

                               3.4 Dienas zonas telpas.  

                               3.5 Nakts zonas telpas.  

                               3.6 Mājokļa palīgtelpas.  

                               3.7 Kāpņu aplēse un konstruēšana. 

                               3.8  Individuālās garāţas. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   BŪVDARBU TEHNOLOĢIJA UN DARBA 

DROŠĪBA  

(prakt.kurss) 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  dr.inţ., BF vadošais pētnieks, doc. Videvuds Ārijs 

Lapsa  
Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.ing. lektore Larisa Novikova  

Studiju priekšmeta apjoms:  4 KP 

 
Mācību priekšmeta mērķis 

Apgūt ēku, būvju un konstrukciju būvdarbu tehnoloģiju vispārējos principus, kā 

arī apgūt visus galveno būvdarbu tehnoloģiskos procesus un tajās ietilpstošās 

operācijas. Apgūt gan tradicionālās, gan arī visjaunākās tehnoloģijas, analizēt tās 

un iemācīties novērtēt to attīstības galvenos virzienus Latvijā un pasaulē. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi ir: 

1.Iepazīt galveno būvdarbu tehnoloģiju vēsturi un to attīstības gaitu pasaules 

būvniecības vēsturē. 

2. Apgūt sekojošās galvenās būvdarbu tehnoloģijas: 

2.1. Būvlaukuma sagatavošanas procesi 

2.2. Būvniecības kravu transporta procesi 

2.3. Zemes darbi 

2.4. Pāļu darbi un rievsienu veidošanas tehnoloģiskie procesi 

2.5. Dziļbūves – gremdakas un kesoni 

2.6. Monollitā betona un dzelzsbetona tehnoloģija 

       2.6.1. Veidņošanas darbi 

       2.6.2. Stiegrošanas darbi 

       2.6.3. Betonēšanas darbi 

2.7. Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju tehnoloģija 

2.8. Mūrnieku darbi 

2.9. Namdaru darbi 

2.10. Montāţas darbi 

2.11. Jumiķu darbi 
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2.12. Hidroizolācijas darbi 

2.13. Siltuma un skaņas izolācijas darbi 

2.14. Apdares darbi 

3. Darba tiesisko attiecību regulējošie normatīvie akti. Iemācīt izmantot 

būvpraksē zināšanas par tiesību avotiem, kas ir juridiski saistoši, un kas 

reglamentē būvniecības dalībnieku tiesības un pienākumus, paredz valsts un 

pašvaldību institūciju pilnvaras un paredz atbildību par šo tiesību normu 

pārkāpumiem: 

3.1. Būvniecība kā tautsaimniecības nozare un tiesiskās regulēšanas 

priekšmets. 

3.2. Būvniecības pārraudzības struktūra. 

3.3. Būvniecības procesa posmi. 

3.4. Būvnormatīvi kā drošības un kvalitātes kritērijs būvniecībā. 

3.5. Īpašuma tiesību pamati. 

3.6. Ekoloģisko un dabas resursu tiesību pamati un nozīme būvniecībā. 

3.7. Juridiskā atbildība par tiesību normu pārkāpumiem būvniecībā. 

3.8. Strīdu risināšanas mehānismi būvniecības tiesiskajās attiecībās. 

Visos darbu veidos ir ieslēgta to kvalitātes rādītāji un to kontrole, kā arī tiem 

specifiskā drošības tehnika un apkārtējās vides aizsardzība. 

 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana un atsevišķo tehnoloģiju apguve pēc literatūras avotiem. 

Iegūto zināšanu izmantošana būvdarbu veikšanas projektu izstrādāšanā un prasme 

aizstāvēt gan savus projektus, gan arī tajos izmantoto tehnoloģisko procesu 

variantu izvēli. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam praktiskajam darbam 

Zināt praktiskā darba tēmu, tās saturu, veikšanas līdzekļus un mērķi. Prast 

salīdzināt daţādu tehnoloģiju iespējamos variantus. Ja darbā tiek izmantota 

mērīšanas tehnika, tad zināt tās darbības principus un prast ar to strādāt. 

 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Praktisko darbu individuāla apspriešana gan darba gaitā, gan arī to novērtēšanas 

laikā. To tematika un saturs ir norādīti mācību priekšmeta programmā. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts: 

1. International Construction, vol.37, 1995-2003, Essex, UK 

2. Deutsche Bauzeitung, 1994-2003, Berlin 

3. Concrete International, 1994-2003, Farmington Hills, MI, USA 

4. Kenneth Leet, Dionisio Bernal, Reinforced Concrete, 1997, Boston, MA, USA 

5. Lohmeyer G., Beton-technik, Handbuch betongerechte Planung und Ausfűrung, 

Dűsseldorf, 1997. 

6. Луцкий С.Я., Атаев С. С. Технология строительного производства. М. 

«Высшая школа», 1991. 

7. J.Noviks, T. Šnepste ―Celtniecības tehnoloģija‖, Rīgā, ―Zvaigzne‖, 1991 

8. LR „Būvniecības likums‖, pieņ. 10.08.1995. 
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9. LR Civillikums, pieņ. 1937. 

10. LR Krimināllikums. 

11. LR Administratīvo pārkāpumu kodekss. 

12. LR likums „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un 

pašvaldību institūcijās‖, pieņ. 27.10.1994. 

13. MK noteikumi nr.154 „administratīvo aktu procesa noteikumi‖, izdoti 

13.06.1995. 

14. LR likums „Par autoceļiem‖, pieņ. 11.03.1992. 

15. LR likums „Par telekomunikācijām‖, pieņ. 04.05.1993. 

16. LR likums „Par aviāciju‖,pieņ. 05.10.1994. 

17. LR „Aizsargjoslu likums‖, pieņ. 05.02.1997. 

18. LR „Zemesgrāmatu likums‖, pieņ. 22.12.1937., atjaunots 30.03.1993. 

19. MK noteikumi nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi‖, izdoti 31.08.1997. 

20. MK noteikumi nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi‖, izdoti 

02.09.1997. 

21. MK noteikumi nr.194 „Teritoriālplānošanas noteikumi‖, izdoti 06.09.1992. 

22. LBN-100 Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve, 28.12.1992. 

23. MK noteikumi 328 „Noteikumi par būvprakses sertifikātiem‖, izdoti 

31.08.1998. 

24. MK rīkojums nr428 „Par pilnvarām izsniegt būvprakses sertifikātus 

reglamentētajā sfērā‖, izdoti 31.08.1998. 

25. Būvnormatīvu pamatnolikums, LBN001, 01.03.1992. 

26. Būvnormatīvu saraksts, LBN-000, 29.06.1992. ar grozījumiem. 

27. Ugunsdrošības normas, LBN-201-96, 01.01.1996. 

28. Valsts ugunsdrošības noteikumi, VUN 001-1994. 

29. Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi, LBN 304-97, 06.05.1997. 

30. MK noteikumi nr.221 „būvdarbu veikšanas, projekta izstrādes, saskaņošanas 

un akceptēšanas noteikumi‖, LBN 302-97, izdoti 25.06.1997. 

31. MK noteikumi nr.295 „Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības 

novērtēšana‖, izdoti 05.08.1997. 

32. Būvuzraudzības noteikumi, LBN 303-97, 01.07.1997. 

33. Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, LBN 301-97, 29.07.1997. 

34. Noteikumi par celtniecības materiālu un konstrukciju raţošanas un kvalitātes 

kontroles kārtību, kuru veic uzņēmumi un uzņēmumu sabiedrības, LBN 302, 

17.04.1997. 

35. Noteikumi par darbu projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem, LBN 

310-97, 01.07.1997. 

36. Valsts būvinspekcijas nolikums, 30.09.1997. 

37. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli. 

 

Priekšmeta mācīšanas metodes 

Lekcijas, praktiskie darbi 
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 

Ieskaite un vērtējums par kursa darbu – būvdarbu veikšanas projektu konkrētam 

būvobjektam. Eksāmens par mācību priekšmeta uzdevumiem – tehnoloģijām un 

tajos ieetvertiem procesiem, kurā tiek novērtētas gan lekcijās un literatūras 

studijās iegūtās zināšanas, gan arī to praktiskās pielietošanas prasme, gan arī spēja 

tās pielietot pētniecisku uzdevumu veikšanai. 

 

Mācību priekšmetu saturs 

Tas ir norādīts mācību priekšmeta programmā 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa apjoms 100% 

Lekcijas 60% 

Praktiskie darbi 34% 

Ieskaite, darbi, eksāmens 6% 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   BŪVKONSTRUKCIJAS 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.habil.sc.ing., profesors Kārlis Rocēns  

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.ing. lektore Larisa Novikova,  

Studiju priekšmeta apjoms:  6 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis 

 Apgūt metāla, koksnes un plastmasas, betona un stiegrota betona būvkonstrukciju 

pamatelementu aprēķina un konstruēšanas metodes, ievērtējot to izgatavošanas, 

transportēšanas, montāţas un ekspluatācijas īpatnības. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
Galvenie uzdevumi ir: 

  iepazīt būvkonstrukciju vēsturisko attīstību un klasifikāciju pēc daţādām 

pazīmēm; 

  iepazīt sakaru starp aplūkojamo konstrukciju materiālu uzbūvi, sastāvu un 

reakciju uz fizikāli-mehāniskām iedarbēm; 

   iepazīt konstrukciju robeţstāvokļus; 

   iepazīt slodzes un slodţu kombinācijas; 

   iepazīt konstrukciju aprēķinu pēc robeţstāvokļu metodes; 

   apgūt būvkonstrukciju pamatelementu projektēšanas iemaņas; 

 apgūt būvkonstrukciju elementu savienojumu projektēšanas iemaņas. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Kadišs F. u.c. Metāla konstrukcijas/F.Kadišs, A.Roze, P.Sabulis; P.Sabuļa red. - 

R.:Zvaigzne, 1991. -416 lpp.:il. 

2. Ulpe J., Kupče L. Koka un plastmasu konstrukcijas. - R.: Zvaigzne, 1991. - 304 lpp.: il. 

3. T.Cajs, A.Mandrikovs. Būvkonstrukcijas. 2.sējums. Dzelzsbetona konstrukcijas, 

pamati un pamatnes. - R.:Zvaigzne, 1991,- 471 lpp.:il. 

4.А.Мандриков. Примеры расчета: железобетонных конструкций. - Москва, 

Стройиздат, 1989, 505 с. 

5. Monolīta ribota dzelzsbetona pārseguma projektēšana. Rīga, 1984. 

6. Blass H.I., Aune P. and others - Timber Engineering, Step I (Bases of  design, material 

properties, Structural components  and joints);  Centrum Hont , 1995, p. 307. 
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7. Donald E.Breyer. Design of Wood Structures. Third Edition. McGraw-Hill.Inc., 1993, 

902 p. 

8. APA Engineered Wood handbook. Ed ThomasG.Williamson. McGraw-Hill, 2002,12 – 

74 

9. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

 

 

 

 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi. 

 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 

 Ieskaite un eksāmens par spējām atbilstoši mācību priekšmeta uzdevumiem 

izmantot lekcijās, praktiskos un laboratorijas darbos un literatūras studijās iegūtās 

zināšanas praktisku un pētniecisku jautājumu risināšanā. 

 

Prasības priekšmeta apguve 

 Lekciju apmeklēšana un attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto 

zināšanu izmantošana obligāta  praktisko un laboratorijas darbu veikšanā un iegūto 

rezultātu aizstāvēšanā. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam laboratorijas (praktiskajam) darbam 

 Zināšanas par laboratorijas (praktiskā) darba veikšanas tēmu. Ja nepieciešams arī 

par darba veikšanas metodiku, mērinstrumentiem un to izmantošanas principiem.  

 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
 Individuāla praktisko darbu un laboratorijas darbu atskaite, darbu ieskaites 

pārrrunas. Tematus un saturu skat. mācību priekšm.programmā.  

 

 

Mācību priekšmeta saturs 
Skatīt mācību priekšmeta programmu. 

  

Laboratorijas darbi. 

Skatīt mācību priekšmeta programmu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 kursa apjoms  96 stundas; 

 lekcijas  40 stundas; 

 laboratorijas darbi 32 stundas 

 praktiskie darbi 24 stundas 

 ieskaite, darbs, eksāmens 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   BŪVNIECĪBAS PLĀNOŠANA UN 

ORGANIZĒŠANA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Msc oec., pr.docente Indra Ruperte  

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP, 64.stundas: 32 st. – lekcijas, 32 st. – praktiskās 

nodarb.  

 

Kontroles forma: ieskaite, kursa darbs, eksāmens  

Studiju priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas būvniecības plānošanas un organizēšanas jomā 

Studiju priekšmeta uzdevumi:  

- Iemācīties plānot būvdarbu veikšanu, izmantojot līniju grafikus un tīkla modeļus, 

sastādīt kalendāros plānus, materiālu un mehānismu piegādes grafikus, veikt 

izmaksu kontroli. 

- Izstrādāt darbu veikšanas projektu vai tehnoloģisko karti sareţģītam darbam. 

- Aprēķināt darba fiziskos lielumus, novērtēt to izpildes sareţģītības pakāpi un 

noteikt atbilstošu samaksu. 

- Ievērot savā darbā likumu prasības, LBN noteikumus un normas, pašvaldību 

saistošos noteikumus un standartus, tehnisko noteikumu un instrukciju prasības 

- Pildīt būvdarbu organizatora amata pienākumus, pārdomāti izrīkojot padotos un 

lietderīgi komunicēties ar sadarbības partneriem. 

. 
Nr. 

 

Temats 

 

Lekcijas 

 

 

 

Lab. 

darbi 

 
1. 

 

Ievads. 

 

 

 

 

  

 

Priekšmeta saturs un uzdevumi. 

 

2 

 

 

 

2. 

 

Būvniecības plānošanas un organizēšanas būtība. Būvniecības 

vadīšanas būtība. Vadīšanas funkcijas. 

 

4 

 

2 

3. Būvniecības operatīvā plānošana.  

Plānošanas sistēma un operatīvās plānošanas vieta, mērķis un 

loma. Operatīvo plānu klasifikācija. Operatīvo plānu izpildes 

kontrole, regulēšana.  

 

  

klasifikācija. Operatīvo plānu izpildes kontrole, regulēšana. 

Biznesa plāna izstrādāšana. 

klasifikācija. Operatīvo plānu izpildes kontrole, regulēšana. 

Biznesa plāna izstrādāšana. 

klasifikācija. Operatīvo plānu izpildes kontrole, regulēšana. 

Biznesa plāna izstrādāšana. 

 

2 4 
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4. Būvniecības plānošanas un organizēšanas metodes. 

Objektu būvniecības atklātās, slēgtās un jauktās metodes 

pielietošana, atkarībā no objekta tipa, iekārtām. 

2 2 

5. Būvniecības plānošanas plūsmas metode. Tehnisko procesu 

attīstība un savienošana. Plūsmas metodes būtība. Ritmiskās 

plūsmas parametru aprēķini. Neritmiskās plūsmas, parametru 

aprēķināšanas un optimizēšanas metodes. Ilgtermiņa plūsmu 

organizēšana. Plūsmas metodes efektivitāte būvniecības 

organizēšanā 

3  

6. Tīklveida modelēšana. 

Modeļu veidi. Darba kompleksu tīkli, to sastādīšanas kārtība. 

Tīkla modeļi, to izskaitļošanas metodes. Tīklu grafiku 

izstrādāšana laika mērogā, analīze un optimizēšana. 

Komplekso tīkla grafiku izstrādāšana. Tipveida tīkla modeļi 

un to pielietošana. 

5 6 

7. Kalendārā plānošana. 

Atsevišķu objektu kalendārie plāni. Kalendāro plānu nozīme 

un izejošie dati to projektēšanai. Darbu tehnoloģiskās secības 

projektēšana, izejošie dati, darbietilpības noteikšana, 

nepieciešamo materiālu un tehnikas resursu aprēķini. Objektu 

būvniecības konstrukciju piegādes grafiki, montējot no 

transporta līdzekļiem. Darbaspēka un mašīnu izmantošanas 

plānošana. Kalendāro plānu variantu salīdzināšana.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Objektu kompleksās būvniecības kalendārie plāni. Plānošanas 

principi. Objektu grupēšana plūsmā. Apjomu un resursu 

aprēķini. Kalendāro plānu tehniski ekonomiskie rādītāji. 

2 3 

8. Būvniecības materiāli tehniskā bāze. Būvniecības materiāli 

tehniskās bāzes jēdziens. Būvorganizācijas sagādes dienesta 

uzdevumi, funkcijas. 

2 2 

9. Būvmašīnu ekspluatācijas organizēšana. Prasības mašīnu 

parkam. Mehanizācijas līmeņa kvalitatīvie rādītāji. 

Būvmašīnu ekspluatācijas organizācijas formas. Mašīnu 

ekspluatācijas reţīma un raţīguma noteikšana. Būvmašīnu 

tehnisko apkopju un remonta organizēšana. Mazā 

mehanizācija. 

2 2 

10. Transporta organizēšana būvlaukumā. Būvniecības kravu 

klasifikācija. Kravu plūsmu noteikšana. Transporta veidi, to 

izvēle. Transporta līdzekļu nepieciešamības aprēķins. 

2 2 

11. 

 

Būvniecības kompleksa inţenierekonomiskā sagatavošana un 

tās uzdevumi. Kopējā tehniski organizatoriskā sagatavošana 

pirms darbu sākšanas objektā.. Ārpuslaukuma un būvlaukuma 

sagatavošanas darbi. Objekta sagatavošana būvniecībai. 

 

3 

 

3 

 

 

Kopā 

 

32 

 

32 
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Izmantojamās literatūras saraksts: 

1. Actiņš V. Celtniecības organizēšana, plānošana un vadīšana. -  R.: Zvaigzne, 

1998. 

2. Belindţera-Korkla O Uzņēmējdarbība būvniecībā R.: RTU 2006. 

3. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. -  R.: 

Zvaigzne, 2007. 

4. Fjodorova S., Belindţeva-Korkla O. Norādījumi praktisko darbu veikšanai 

būvniecības organizēšanā un vadīšanā. R.: RTU, 2008. 

5. Graudiņš V. Būvdarbu veikšanas projektēšana. R.: RTU, 2006. 

6. Hofs K.H. Biznesa ekonomika. – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2002. -559 lpp. 

7. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. Otrais pārstrādātais izdevums. – R.: 

Vaidelote, 2001. – 509 lpp. 

8. Uzņēmējdarbības organizēšanas un plānošana. –R.: Kamene, 2007. - 264 lpp. 

9. Vārna J. Raţošanas organizēšana. R.: Valters un Rapa, 2004. – 295 lpp. 

10. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   INDIVIDUĀLĀ BŪVNIECĪBA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.-inţ., asoc.prof. Juris Noviks 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: inţ. Haralds Deģis  

Studiju priekšmeta apjoms:  3 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis 

Apgūt mazstāvu dzīvojamo ēku konstrukcijas, projektēšanu un celtniecības darbu 

veikšanas tehnoloģiju. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Galvenie uzdevumi ir: 

1. iepazīt mazstāvu ēku projektēšanas pamatus; 

2. apgūt jaunākās un ekonomiskākās mazstāvu ēku konstrukcijas; 

3. apgūt racionālu būvdarbu veikšanas tehnoloģiju; 

4. racionālu un ekonomisku būvkonstrukciju un darbu veikšanas paņēmienu izvēli. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. J.Noviks. Ģimenes māja.  Rīga, 1997, 224 lpp. 

2. J.Noviks. Būvdarbi I.  Rīga, 1999, 344 lpp. 

3. J.Noviks. Būvdarbi II.  Rīga, 2000, 216 lpp. 

4. J.Noviks. Būvdarbi III.  Rīga, 2001, 248 lpp. 

5. J.Noviks. Būvdarbi IV.  Rīga, 2002, 288 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskie darbi, kursa darbi un to aizstāvēšana. 

Priekšmeta apguves vērtējums 

Eksāmens, lai novērtētu studenta spēju atbilstoši profesionālām vajadzībām izmantojot 

lekcijās, praktiskos darbos un kursa darbos iegūtās zināšanas. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Attiecīgo tēmu apgūšana apmeklējot lekcijas un praktiskās nodarbības, kā arī izmantojot 

literatūras avotus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam praktiskajam darbam 

Zināšanas par praktisko būvdarbu veikšanu. 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Studentu ierosinātās diskusijas par interesējošāmtēmām. Kursa darbu 

aizstāvēšanas rezultātu apspriešana. 

 

Mācību priekšmeta saturs 

Būvlaukuma sagatavošana. Pamatne. Pamati. Pgrabs. Sienas. Pārsegumi. Jumti. 

Starpsienas. Grīdas. Kāpnes. Logi. Durvis. Iebūvētās mēbeles. Darba un vides 

aizsardzība. 

Individuālie kursa darbi 

1. Referāti par noteiktu ar kursa apguvi saistītu tēmu. 

2. Ģimenes mājas projekts. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
  Kursa apjoms   48 stundas; 

  Lekcijas   32 stundas; 

  Praktiskie darbi   16 stundas; 

  Individuālo darbu aizstāvēšana; 

  Kursa darbu aizstāvēšana; 

  Eksāmens. 

 

 Kalendārais plāns  

Mācību priekšmeta INDIVIDUĀLĀ BŪVNIECĪBA nozīme būvniecības bakalauru un 

profesionālo studiju PROGRAMMĀS. 

 

Mācību priekšmeta programmā ietverta informācija par jaunākām individuālo ēku 

konstrukcijām, projektēšanas un aplēses pamatiem, kā arī darbu veikšanas tehnoloģijām. 

Tas dod iepriekšēju sagatavošanos vairāku speciālo priekšmetu apguvei. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   ĒKU REKONSTRUKCIJA UN RESTAURĀCIJA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.sc.ing. profesors Jānis Grabis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.arh. lektore Silvija Ozola 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 
Rekonstrukcijas jēdziena skaidrojumi. Restaurācija, renovācija, remonts, reģenerācija, atjaunošana, 

modernizācija, sanācija, paplašināšana un nojaukšana. Ēku rekonstrukcijas un restaurācijas tiesiskie 

aspekti. 

Ēku kapitalitāte un ilggadība. Būvkonstrukciju fiziskais kalpošanas ilgums. Ēku avārijas, uguns un 

sprādzienbīstamība. Mitruma avoti un mitruma nelabvēlīgā ietekme. Būvkonstrukciju pārslodze un 

būvmateriāla korozija. Morālā novecošanās  

Fiziskās vides izmaiņas un to ietekme uz ēkām. Defekti ēkās un to izcelsme. 

Būvprojekta rasējumi, inventarizācijas plāni un ēku inventarizācija. Ēku uzmērījumi. Ēku 

tehniskās apsekošanas veidi. Instrumentālās apsekošanas metodes.Ēku stāvokļa 

izvērtēšana. Būves fiksācijas ―projekts‖. 
Rekonstrukcijas projektēšanas īpatnības. Civilo ēku galveno parametru izmainīšana. Telpiskā 

plānojuma izmainīšana. Ēku paplašināšana un piebūves ēkām. Papildus stāva celtniecība esošajām 

ēkām. Telpu akustikas un skaņas izolācijas uzlabošana. Siltuma zuduma veidi esošajās ēkās. 

Norobeţojošo konstrukciju termiskās pretestības deficīta noteikšana. Siltināto konstrukciju siltuma un 

mitruma reţīms. Aizsardzība pret mitrumu. Uguns un sprādziendrošība. Ēku ugunsdrošības pakāpes.  

Ēku konstruktīvo shēmu un sistēmu izmainīšana. Būvkonstrukciju statiskās 

shēmas izmainīšana. Slogojuma kontrole.Daţādi būvmateriāli, būvdetaļas un 

būvkonstrukcijas rekonstrukcijā. Ēku inţeniertehniskais aprīkojums rekonstrukcijā. 
Dzīvojamo ēku būvniecība dinamika Latvijā. Esošā dzīvojamā fonda stāvoklis. Mājokļa morālās 

novecošanas pazīmes. Mājokļa attīstības tendences. Vēsturisko dzīvojamo ēku konstruktīvās shēmas, 

sistēmas un būvveidi. Padomju okupācijas laikā būvēto ēku konstruktīvie risinājumi. Esošo civilo ēku 

pamatnes, pamati, hidroizolācija, skaņas, pārsegumi un jumts. 

Daudzdzīvokļu ēku pārplānošana. Lieli laidumi esošajās ēkās. Mazi laidumi 

esošajās ēkās. Lieli un mazi logu soļi. Stāva augstums. Viduslaiku ēku, lielpaneļu ēku, 

ģimenes māju un lauku māju rekonstrukcijas specifika. 
Lentveida pamatu remonts un pastiprināšana. Mitruma novēršana pagrabā un sienās. Horizontālās sienu 

hidroizolācijas ierīkošana un atjaunošana esošajās ēkās. Mūra sienu remonts, pastiprināšana un 

pārmūrēšana. Stabu, pilastru un ailstarpu pastiprināšana. Pārsedţu remonts. Ailu paplašināšana, nišu un 

rievu izveidošana mūra sienās. Bezkarkasa ēku paneļu sienas rekonstrukcijā. Koka sienu 

rekonstrukcija.Ārsienu siltinājuma veida izvēle. Daudzslāņu sienu konstruēšana ēku siltināšanā. Sienu 
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siltinājuma konstruktīvie risinājumi. Siltuma zudumu samazināšana caur logu ailām. Logu nomaiņa. 

Durvju un vārtu siltināšana. Bēniņu, pagraba un caurbrauktuvju pārsegumu siltināšana. 

Koka, tērauda, saliekamā dzelzsbetona siju un paneļu pārsegumi rekonstrukcijā. 

Monolītā dzelzsbetona pārsegumi. Permanentie veidņi. Jumtu rekonstrukcija. Mansarda 

stāva izbūve. Starpsienas. Piekārtie griesti un antresoli. Kāpņu un balkonu rekonstrukcija. 

Publisko ēku rekonstrukcijas īpatnības. 
Raţošanas tehnoloģijas progresa ietekme uz rūpniecības ēku projekta risinājumiem. Rūpniecības ēku 

rekonstrukcijas mērķi un veidi. Rūpniecības ēku telpiskā plānojuma parametru izmainīšana. Strādājošo 

darba, sanitāro un sadzīves apstākļu uzlabošana. Esošo rūpniecības ēku konstruktīvie risinājumi. 

Rūpniecības ēku daļas rekonstrukcijā. Atsevišķie pamati. Dzelzsbetona un tērauda kolonnas. Karkasa 

ēku sienas. Tilta celtņa gabarīta izmaiņas. Noseguma (jumta pārseguma) sijas un kopnes. Savietotie 

jumti. Daudzstāvu rūpniecības ēku rekonstrukcija. 

Vēsturiskās ēkas un arhitektūras pieminekļi. Restaurācijas jēdziena attīstība. Restaurācijas veidi 

mūsdienās. 

Arhitektūras pieminekļu restaurācijas tehniskie risinājumi. Rundāles pils restaurācija. 

Koka konstrukciju aizsardzība ēku restaurācijā Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā.  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   ĢEOTEHNIKAS PAMATKURSS 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.sc.ing. profesors Jānis Grabis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Mg.sc.ing. lektore Larisa Novikova 

Studiju priekšmeta apjoms:  5 KP 

 

 

Mācību priekšmeta mērķis:  Dot studentiem vispārīgos principus par grunšu 

mehāniku, kā arī pamatu un to pamatnes aprēķinu 

principus.  

 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1.Dot studentiem teorētiskos pamatus un metodes 

pamatņu un pamatu aprēķināšanā. 

                                                        2. Laboratorijas darbos nostiprināt grunšu īpašību 

noteikšanas metodes. 

                                                        3. Kursa projekta izstrādē apgūt pamatu aprēķina 

praktiskās iemaņas. 

 

Mācību valoda:   Latviešu  

 

Rekomendētā literatūra: 1. Laiviņø E., Rosihins J. Grunšu mehānika, 

pamatnes un pamati rūpniecības un civilajā 

celtniecībā. Rīga: Zvaigzne. 1970. - 274 lpp. 

2. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā 

gruntsmehānika. Rīga: Zvaigzne. 1985. - 300 lpp. 

3. Лалетин Н. В. Основания и фундаменты. 

Москва: Высшая школа. 1970. – 351 с. 

4. Цытович Н. А. Механика грунтов. Москва. 

Государственное издательство литературы по 

строительству, архитектуре и строительным 

материалам. 1963. – 636 с. 

5. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 
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Mācīšanas metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas 

darbi  

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas  

principi: Kontroldarbi, laboratorijas darbi, ieskaite un 

eksāmens 

Vērtējuma svari - eksāmeni un kontroldarbi  30%- 

 - darbs grupā    20% 

                                                        -piedalīšanās diskusijā  10%                                 

 - mājas darbi un projekti   40% 

                                                        

 

Prasības priekšmetu apguvei: Regulāri apmeklēt lekcijas un praktiskās 

nodarbības. 

 Savlaicīgi izpildīt un aizstāvēt laboratorijas darbus 

un kursa projektus. 

  

 

Darba programma lekciju kursam 

“Ģeotehnikas pamatkurss” 

 

Lekcijas 

Nr.                                    Lekcijas saturs 

1 
Ievads. Vispārīgie priekšstati par gruntīm. Grunšu fâzes. 

2 Grunšu struktūra. Grunšu fizikālās īpašības. 

3 Grunts granulometriskais sastāvs un tā noteikšanas metodes. Smilšainu 

grunšu galvenie raksturojumi. Mālainu grunšu galvenie raksturojumi. 

4 Dūņu un augu atliekas saturošu grunšu raksturojumi. Grunšu 

mehānisko īpašību galvenie raksturojumi. Grunšu bīdes pretestības 

pētīšana. Berzes likums. 

5 Grunšu saspieţamības pētīšana. Sablīvēšanas likums. 

6 Grunšu ūdens caurlaidības pētīšana. Laminārās filtrācijas likums. 

7 Galvenie pamatu aprēķina principi un grunšu aprēķina raksturojumi. 

Sākotnējās kritiskās slodzes noteikšana un jēdziens par normatīvo 

spiedienu R
n
. 

8 Kritiskās robeţslodzes noteikšana plakana uzdevuma gadījumā. 

Kritiskās robeţslodzes noteikšana telpiskā uzdevuma gadījumā. 

9 Spriegumu sadalīšanās būvju pamatnēs. Spriegumi grunts masīvā no 

grunts pašsvara. Spriegumu sadalīšanās gruntī no koncentrāta ārējā 

spēka telpiskā uzdevuma gadījumā. Busineska atrisinājums. 

10 Spriegumu sadalījums gruntī plakna uzdevuma gadījumā. Flamana 
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atrisinājums. 

11 Kontakta spiediena sadalīšanās zem stinga pamata. Jēdziens par būvju 

pamatu sēšanos. Ūdens piesātinātas grunts filtrācijas konsolidācijas 

teorija. Grunts filtrācijas konsolidācijas praktiskie aprēķini. 

12 Būvju pamatu galīgās sēšanās aprēķina pamati. Ierobeţota biezuma 

grunts slāņa galīgā sēšanās no nepārtrauktas, vienmērīgi izkliedētas 

slodzes. Pamatu nostabilizētās sēšanās noteikšana ar elementārās 

summēšanas metodi. 

13 Pamatu nostabilizētās sēšanās noteikšanas īpatnības pēc normām. 

Pamatu sēšanās izraisītās būvju deformācijas un to pieļaujamie lielumi.  

14,15 
Pamata pamatnes aprēķina piemērs 

1) Izejas datu iegūšana un to iepriekšēja apstrāde 

2) Izejas datu sākotnējā apstrāde 

3) Pamata pēdas izmēru iepriekšēja noteikšana un grunts pašsvara 

izraisīto spriegumu epīras konstruēšana 

4) Pamata sēšanās aprēķins 

 

16 Dabīgās pamatnes pastiprināšanas metodes. Grunšu ķīmiskā 

pastiprināšana. Grunšu termiskā pastiprināšana.  

17 Grunšu pastiprināšana izmantojot ģeotekstīlijas. 

18 Ēku un inţenierbūvju pamatu veidi. To pielietošanas iespējas atkarībā 

no pamatnes tipa un ēkas radīto slodţu lieluma. 

19,20 Seklo pamatu veidi. To aprēķinu metodes.  

21,22 Pāļu pamati. Pāļu pamatu veidi. Pāļu pamatu aprēķina metodika. Pāļu 

pamatu izbūves metodes. 

23,24 Plātņu pamati, to pielietošanas joma. Plātņu pamatu aprēķina metodes. 

25,26 Esošo ēku pamatu pastiprināšanas metodes.  

27. Jaunu ēku pamatu izbūve blakus esošajām ēkām. 

28,29               Speciālie pamati. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA 

BŪVNIECĪBĀ 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.sc.ing. profesors Jānis Grabis 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis: Audzināt studentos atbildību un dot tiem zināšanas par 

vides aizsardzībā balstītu un uz ilgtspējību vērstu 

būvniecību. 

 

Mācību priekšmeta 

uzdevumi: 

1. Dot studentiem zināšanas par ekoloģijas, dabas 

resursu racionālas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas pamatprincipiem. 

2. Apgūt galvenos vides politikas virzienus Latvijā. 

3. Apgūt teritorijas plānošanas, aizsargjoslu veidošanas, 

būvprojektu ietekmes uz vidi novērtēšanas u.c. vides 

likumdošanas prasību izpildes metodiku. 

4. Apgūt vides aspektu un riska faktoru identificēšanas 

un novērtēšanas metodiku būvniecībā. 

 

Rekomendētā literatūra: 1. Vienotas mācību grāmatas nav 

Mācīšanas metodes: Lekcijas, referāta sagatavošanas vadīšana 

 

Priekšmeta apgūšanas 

vērtēšanas principi: 

 

Ieskaite par teorētiskā kursa apguvi un spēju padziļināti 

analizēt izvēlēto tēmu referātā. 

 

Vērtēšanas metodika Ieskaite tiek dota, ņemot vērā: 

a) teorijas apguvi 

b) referātu 

 

Lekcijas 70% 

Referāts (uzstāšanās analīze) 20% 

Ieskaite 10% 
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Prasības priekšmeta 

apguvei: 

Izpratne un zināšanas par teorētiskajā kursā ietvertajiem 

jautājumiem. 

 

Mācību priekšmeta saturs: 

 
 Nedēļa 

Ievads 1. 

Lekcijas 
 

Ekoloģija – zinātne par organismu un vides attiecībām. Abiotiskie, biotiskie 

un antropogēnie ekoloģiskie faktori. Limitējošais faktors. Ekosistēmas, to 

noturība. Biotopu daudzveidība Latvijā. 

2. 

Cilvēka un vides savstarpējās attiecības. Antropoekoloģija. Dzīves kvalitāte. 

Darba drošības un veselības aizsardzības saistība ar vides aizsardzību 

3. 

Dabas resursi – neizsmeļamie un izsmeļamie, atjaunojamie un 

neatjaunojamie. Ekoloģiskā kapacitāte. Ekoloģiskais pēdas nospiedums. 

Ekoloģiskā un sociālekonomiskā ilgtspēja. 

4. 

Galvenie virzieni vides politikā: 

a)globālo klimatisko pārmaiņu novērošana un ozona slāņa aizsardzība; 

b)gaisa, zemes un ūdeņu aizsardzība; 

c)radiācijas un kodoldrošība; 

d)tīru un bezatlikuma tehnoloģiju ieviešana raţošanā; 

e)alternatīvo energoresursu izmantošana; 

f)bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

g)saimnieciskās darbības izraisīta riska novērtēšana; 

h)bioloģiskās un ainavu daudzveidības saglabāšana dabā 

5.-8. 

Būvniecības politika un vides kvalitātes veidošana. Teritoriju attīstības 

plānojumi. Dabiskās ainavas un kultūrainavas. Rekreācijas resursi. Ainavu 

degradējošie faktori. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to kategorijas un reţīmi. Mikroliegumi. 

Ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Vides un dabas resursu 

aizsargjoslas. 

9.-10. 

Būtiskās prasības būvēm. Būvprojektu ietekmes uz vidi novērtējums. 

Sabiedriskā apspriešana. 

Ekoloģiskā būvniecība – atbilstība klimatam, ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana, videi draudzīgu materiālu lietošana, biotopu veidošana. 

11. 

Vides pārvaldības sistēmu ieviešana būvuzņēmumos. Būvizstrādājumu 

atbilstības novērtēšana. 

12. 

Referātu noklausīšanās un apspriešana 13.-15. 

Ieskaite 16. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   LATVIJAS BŪVNORMATĪVI 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  M.sc.ing. lektors Juris Kaurāts 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 

 

Studiju priekšmeta mērķis 

Iepazīstināt studentus ar Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanu būvniecības 

jomā un būvniecības procesa atsevišķo posmu reglamentāciju. 

 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 

1. Dot studentiem zināšanas par būvniecības normatīvo aktu sistēmu un tās 

veidošanos. 

2. Apgūt būves mūţu reglamentējošo dokumentu kopumu – no būvniecības 

ieceres līdz būves nojaukšanai. 

3. Pievērst studentu uzmanību būvnormatīviem, kuri netiek izmantoti citu 

priekšmetu studijās. 

 

Rekomendētā literatūra 
1. Būvniecības likums. Saeima, 1995. 

2. Būvniecības politika Latvijā. VARAM Būvniecības departaments, 1998. 

3. BN 000. Apstiprināto Latvijas būvnormatīvu saraksts. 

4. Vispārīgie būvnoteikumi. Ministru Kabinets, 1997. 

5. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

 

Studiju metodes 

 Lekcijas, semināri un studentu patstāvīgais darbs saskaņā ar priekšmeta tematisko 

plānu. 

 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 
 Ieskaite par spēju orientēties likumu un noteikumu kopumā. 

 

Prasības priekšmeta apguvei 

Patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgās tēmas pamatjautājumiem pirms 

lekcijas. 
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Patstāvīga to būvnormatīvu studēšana, kuri netiek izmantoti citu priekšmetu 

studijās. 

Obligāta semināru apmeklēšana. 

 

Vērtēšanas metodika 
Studentu ieskaites referāti semināros tiek vērtēti pēc izstudēto būvnormatīvu 

izpratnes līmeņa. 

 

 

 

Priekšmeta apmācība 

1. Ievada nodarbība 

Iepazīstina ar priekšmeta studēšanas mērķi, uzdevumiem un tematisko 

plānu. Izskaidro prasības ieskaites saņemšanai. 

2. Lekcija 

Lekciju saturā vispārīgie būvniecības likumdošanas, būvnormēšanas un 

standartizācijas jautājumi. Pirms lekcijas studentiem pēc literatūras jāapgūst 

pamattermiņi un definīcijas par attiecīgo tēmu, lai sekmīgi varētu uztvert 

lekciju materiālu.  

3. Seminārs 

Studenti nolasa patstāvīgā darba rezultātā sagatavotos referātus par 

konkrētiem būvnormatīviem. Jautājumus uzstāda visi klātesošie. Vajadzības 

gadījumā pasniedzējs komentē, papildina un dod vērtējumu. 

 

 

Mācību programma 

 1. Būvēm uzstādāmo prasību avoti. 

2. Likumdošana Latvijas Republikā. 

3. Būvniecības normatīvo dokumentu sistēmas attīstība. 

4. Standartizācija būvniecībā. 

5. Teritoriālplānošanas noteikumi. 

6. Būvniecības dalībnieki un viņu attiecības. 

7. No būvniecības ieceres līdz būvvaldes atzinumam. 

8. Būvprojektēšanas sagatavošana. 

9. Būvprojektu dokumentācijas sistēma. 

10. Vispārīgās prasības būvprojekta grafiskajai daļai. 

11. Prasības būvprojekta paskaidrojuma rakstam. 

12. Būvprojektu saskaņošana, ekspertīze un akcepts. 

13. Būvatļauja, būvdarbu organizēšana un sagatavošana. 

14. Būvdarbu izpilde, uzraudzība, kontrole, apturēšana un pārtraukšana. 

15. Būvju pieņemšana ekspluatācijā un tehniskā ekspluatācija. 

16. Būvju savešana kārtībā, rekonstrukcija un nojaukšana. 

 

Literatūra: 

1. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts. Celtinfo, 2009. 

2. Civillikums. Saeima, 1937. (par būvniecību, būvēm, celtnēm un ēkām). 
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3. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. Ministru Kabineta 1996.gada 

24.aprīļa noteikumi Nr.154. 

4. Eirokodeksa standartu nacionālais ieviešanas plāns 2008.-2011.gadam. Ministru 

Kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojums Nr.455. 

5. Noteikumi par fizisko lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un 

rakstību. Ministru Kabineta 1998.gada 31.augusta noteikumi Nr. 337. 

6. Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība. Ministru Kabineta 2007.gada 

22.maija noteikumi Nr.331. 

7. Standartizācija (buklets). BO VSIA Latvijas standarts, 2003. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Valodu institūts 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   ANGĻU VALODA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  M.philol. lektore Ludmila Derkača 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: filologs, angļu val. skolotājs, lektore Tatjana 

Aleksējeva 
Studiju priekšmeta apjoms:  4 KP 

 

The aim of the study subject: acquiring creative reading skills by working with a 

professional text and mastering the fundamentals of relevant conversation.  

 

Tasks of the study subject: 1) to master methods of working with a technical 

text and dictionary; 2) develop conversational skills, the students expressing 

their point of view in monologues and short dialogues; 3) master the 

grammar constructions characteristic of technical literature and needed to 

understand a text; 4) master the professional vocabulary. 

 

Study books and recommended literature: Journals: Building Products (UK), 

Concrete, The Journal of Concrete Society (UK).   

 

Teaching method: practical classes including frontal, group, individual and 

independent work. 

 

Evaluation system: credit tests and an examination. The students creative 

skills in reading, writing, speaking and listening are evaluated. During the 

semester the students take two tests based on the acquired material, at the 

end of a semester they take a credit test, but at the end of the course sit for an 

examination. 

 

Requirements for mastering the subject: regular attendance of classes, 

fulfillment of oral and written tasks. 
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Description and analysis of situations at classes: students answer questions 

of different difficulty level, work in groups and fulfill communicative tasks, 

learn to comment on tables and diagrams, express their opinions on the 

relevant subject in the form of monologues and dialogues.  

 

Requirements for students for regular classes: students should regularly 

prepare for their classes by fulfilling varied tasks and exercises to master the 

vocabulary – grammar material. 

 

The subject of planned discussions and talks: opportunities offered by 

Professional Education and the student‘s chosen special field.   

 

List of literature: 
1. G. Čākure, K. Kauliņš, L. Maizīte. English for Technical Colleges, Riga, 1990. 

2. R. Murphy English Grammar in Use (Intermediate level with answers), 

Cambridge University Press, 2000. 

3. K. Kauliņš, T. Timermane ―A Concise Handbook of English Grammar‖, Riga, 

1989. 

4. Бурлак, „Учебник английского языка‖, M., 1982.   

5. Т.Ю.Поляков, Е.В.Синявская, О.И.Тынкова, Э.С.Улановская. Английский 

язык для инженеров. М.б Высшая школа, 2005. 

6. И.П. Агабекян. Английский для технических вузов. Ростов-на-Дону, 

―Феникс‖, 2001. 

7. Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, Oxford University Press, Sixth edition 

2000 (12
th

 impression 2004) 

8. English – Latvian – Russian dictionary in Building Construction, Parts 1, 2, Riga, 

1992. 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

169 

 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Valodu institūts 

Liepājas filiāle 

 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   VĀCU VALODA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  M.paed. lektore Valentīna Lauziniece 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: filologs, vācu val. skolotājs, lektore Laura Sapate,  

Studiju priekšmeta apjoms:  4 KP 

 

Mācību priekšmeta mērķis:  radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē 

un lietišķās sarunvalodas pamatu apguve. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1)  apgūt metodi darbam ar tehnisku tekstu  

un vārdnīcu, 2) attīstīt sarunvalodas prasmes, studentiem izsakot savu 

viedokli monologrunā un īsā dialogā, 3)  apgūt tehniskajā literatūrā 

visbieţāk sastopamās gramatikas konstrukcijas teksta izpratnei, 4 )  apgūt 

profesionālo leksiku. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

1. Hafele G. Althauserneuerung: Instandsetzen, Renovieren, 

Modernisieren. Ökobuch, 1993. 

2. Aizbalte J., Apine M., Kumsāre P., Handbuch der deutschen 

Grammatik für technische Hochshulen.- Rīga, 1984. 

3. Eihheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlog, 

1993. 

4. Periodikas materiāli (―Deutsche Bauzeitung‖ , ―Bauzeitung‖ 

u.c.). 

  

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības, ietverot frontālu un 

grupu darbu, individuālo un patstāvīgo darbu. 

 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaites un eksāmens. Tiek 

vērtētas studentu radošas vācu valodas prasmes lasīšanā, rakstīšanā, 
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runāšanā, klausīšanās.  Semestra laikā studenti veic divus pārbaudes testus  

par apgūto mācību vielu, semestra beigās kārto ieskaiti, bet kursa nobeigumā 

- eksāmenu. 

 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un 

rakstveida uzdevumu izpilde. 

 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz daţādas grūtības 

pakāpes jautājumiem, veic grupu darbu un komunikatīvus uzdevumus; 

mācās komentēt tabulas, diagrammas, shēmas un izteikt domas, viedokli par 

tēmu monologrunas vai dialogrunas formā. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Studentiem 

regulāri jāgatavojas nodarbībām, izpildot variatīvus uzdevumus un 

vingrinājumus leksiski-gramatiskā satura apguvei. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  studentu profesionālās 

izglītības un izvēlētās specialitātes iespējas.   

 

 

Mācību grāmatas, cita literatūra; uzskates un mācību procesa tehniskie 

līdzekļi: 

1. Bau-  Und Ausbauarbeiten. – Rīga, 1976. 

2. Häfele G. Althauserneuerung: Instadsedzen, Renovieren, 

Modernisieren. Ökobuch, 1993. 

3. Kommunikative Aufgabe zum Thema ―Rīga‖. – Rīga, 1990. 

4. Seele H. Ausschnitte aus dem Alltag der BRD. Wohnen. – 

Inter nationes, 1994. 

5. Politische Zeitung. Theme Wohnen / März 1998. 

6. Wecke Rainer E. Übersichten. – Inter Nationes. 1993. 

(materiāli kodoskopam). 

7. Beile N. Alltag in Deutschland. Inter Nationes 1992. 

(audiokasetes). 

8. Forster M., Bauer H. Hörverständnisübungen für 

Fostgeschittene. Inter Nationes. 1996. (audiokasetes). 

9. Eihheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlog, 

1993. 

10. Periodikas materiāli (―Bauzeitung‖, ―Deutsche Bauzeitung‖ 

u.c.). 

11. Vācu valodas gramatika un vingrinājumi.– Kamene, 2003. 
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12. G.Nicolas, M.Sprenger, W. Weermann. Wirtschaft auf 

Deutsch. Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, München 1995. 

13. Colin C. Unternehmen Deutsch. Lehrbuch. Klett Edition 

Deutsch, 1997. 

14. Schmitz W., Stricker H. Das Zertifikat Deutsch für den Beruf. 

Goethe-Institut, München, 1996. 

15. Hilpert S., Niebisch D.a.o. Schritte International 3 Kursbuch + 

Arbeitsbuch + CD, I; II; III; IV Max Mueber Verlag 2006. 

16. Von Jan Edmund.a.o. Tangram Aktuell I; II Kursbuch + 

Arbeitsbuch + CD, Max Mueber Verlag 2005. 

17. Vācu – latviešu vārdnīca. Rīga, Avots 2004. 

18. 5 valodu vizuālā vārdnīca. Zvaigzne ABC, 2003. 

19. Interneta resursi. 

 



1. līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programma „Būvdarbu vadīšana‖ 

 

172 

 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Valodu institūts 

Liepājas filiāle 

 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   FRANČU VALODA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:   

Studiju priekšmeta apjoms:  4 KP 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Humanitārais institūts 

Liepājas filiāle 

 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   POLITOLOĢIJA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: Dr.soc., asoc.prof. Gunārs Ozolzīle 

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP, 32.stundas: 16 st. – lekcijas, 16 st. – prakt. 

nodarbības 

 

 

Mācību priekšmeta mērķis:    Mācību kurss ―Politoloģija‖ ir loģisks turpinājums un 

papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām 

sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve veicinās jauniešu politisko socializāciju un 

līdz ar to arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos mūsu valstī.   

   Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas, 

sabiedrības politiskās sistēmas institūtu un struktūru funkcionēšanas 

likumsakarībām kā arī starptautisko attiecību daţiem aspektiem. Daudzus 

jautājumus jāprot skatīt demokrātiskas Latvijas sabiedrības tapšanas kontekstā. 

 

 

 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 

            Zināšanas 
1. Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas realizācijas 

likumsakarībām un svarīgākajām problēmām.   

2. Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko attiecību 

galvenajos jautājumos. 

 

            Prasmes 

  Priekšmetam jāattīsta studentos prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast sabiedrībā 

notiekošos politiskos procesus. 

  

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 

 

1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992. 

2.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R., RTU, 1998. 
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3.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999. 

4.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991. 

5.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993. 

6.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998. 

7.Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.-R.: RTU, 1992. 

8.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 

9.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998. 

10.Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi.- R.: RTU, 

1991. 

11.Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991. 

12.Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.  

13.Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.-R.: RTU,1990.  

14. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

       

      
  PAPILDLITERATŪRA 

1.Ārente H. Totalitārisma izcelsme.-R.: Elpa, 2000.    

2.Berlins J. Četras esejas par brīvību.-R.: Sprīdītis, 2000. 

3.Cipeliuss R.Vispārējā mācība par valsti.-R.: AGB, 1988.  

4.Laķis P. Vara un sabiedrība. Varas maiņa Latvijā 80.- 90. gadu mijā.- R.: Zvaigzne 

ABC, 1997. 

5.Mūsdienu politiskā filosofija.Hrestomātija.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.  

6.Raiko R.Klasiskais liberālisms XX gadsimtā.-Rīga,1991.  

7.Razs Dţ. Brīvības morāle.-R.: Madris, 2001. 

8.Lipset S.Political Man: The Social Bases of Politics.-NewYork,1963.  

9.Dahl R.Polyarchy.Participation and Opposition.- NewHaven/London,1971.  

10.Lijphart A.Democracy in Plural Societies.-NewHaven/London,1977.  

11.Almond G.A.,Verba S.The Civic Culture.-Princeton,1963.  

12.Held D.(Eds.)Political Theorie Today.-Standford,1991.  

13.Held D.Models of Democracy.-Cambridge/Oxford,1987.  

14.Sartori G.Demokratietheorie.-Darmstadt,1997.  

15.Beyme K.Die politischen Theorien der Gegenwart.-Opladen,1992. 

 

  

 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 

 

Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 

Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni. 

 

Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 

     

 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 

humanitāriem priekšmetiem. 
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Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 

apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 

 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:   1) kursa ievada diskusija: sociāli 

humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) politikas zinātne un 

praktiskā politika; 3) demokrātisku politisko sistēmu veidošanās likumsakarības un 

problēmas Latvijā. 

 

 

 

Politoloģijas mācību priekšmeta kursa saturs: 

1.  Politoloģijas priekšmets  ( 2 stundas)                     

2. Vara un varas leģitimitātes problēma   ( 2 stundas)                             

3. Politiskās filozofijas galvenās problēmas ( 2 stundas)                        

4. Politiskā teorija ( 2 stundas)                                                

5. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas  likumsakarības  ( 2 stundas)                                                        

6. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas  ( 4 stundas)                                 

7. Politika un ideoloģija. ( 2 stundas)                                             

8. Politiskās partijas un interešu grupas.   ( 2 stundas)                           

 9. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. ( 2 stundas)                                                    

 10. Vara un politiskā kultūra. ( 2 stundas)                                           

 11. Demokrātija un demokrātiskie politiskie reţīmi. ( 4 stundas)                      

 12. Nedemokrātiskie politiskie reţīmi. ( 2 stundas)                                 

 13. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas  ( 2 stundas)                                                    

 14. Eiropas Savienība: attīstības likumsakarības un  problēmas. ( 2 stundas)                    
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Humanitārais institūts 

Liepājas filiāle 

 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

 

Mācību priekšmets:   VISPĀRĒJĀ SOCIOLOĢIJA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Elmārs Mūrnieks 
Mācību priekšmeta pasniedzējs: maģistre, lektore Sandra Dreiberga  

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP, 32.st. stundas: 16 st. – lekcijas, 16 st. – prakt. 

nodarbības 

 

Mācību priekšmeta mērķis:  Mācību priekšmets ―Vispārējā socioloģija‖ ir loģisks 

turpinājums un papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām 

zināšanām sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve palīdzēs studentiem labāk izprast 

cilvēku sociālās rīcības un sociālo attiecību mehānismus.   

 

 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

Zināšanas    

1. Iepazīstināt studentus ar sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas 

likumsakarībam un svarīgākajām problēmām.   

2. Mācību kursa ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālajai struktūrai, sociālajai 

nevienlīdzībai, sociālo institūtu funkcionēšanai, sociālajiem procesiem un izmaiņām 

sabiedrībā. Iespēju robeţās apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti socioloģijas vēstures un 

galveno socioloģisko teoriju kontekstā. Kursa nobeigumā studenti tiek iepazīstināti ar 

konkrēto socioloģisko pētījumu metodoloģiju, metodiku un tehniku. 

 

  Prasmes 

Priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos 

procesus. 

  

 

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 

  

1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  

2. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.:Zvaigzne ABC, 2002. 

3. Mūrnieks E.Vispārējā socioloģija.1,2.dala. R.: RTU, 1993. 
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4. Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.(Lekciju materiāli 

―Vispārējās socioloģijas‖ kursā). R.: RTU, 2000. 

5. Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: LPA,2006. 

6. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

7. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 2003.  

8. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

 

                   

 Papildliteratūra 

 

1. Eriksons E.Identitāte: jaunība un krīze.R.: Jumava, 1998. 

2. Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R.: AGB, 1999. 

3. Gīrcs K. Kultūru interpretācija. R.: AGB, 1998. 

4. Gofmanis E. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. R.: Madris, 2001. 

5. Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. R.: Zvaigzne ABC, 1988.  

6. Lācis V. Etniskie konflikti  Austrumeiropas tautu vēsture. R.: Vieda, 2000. 

7. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  

8. Piaţē Ţ. Bērna intelektuālā attīstība. R.: Pētergailis, 2002. 

9. Rotčailds Dţ. Etnopolitika: konceptuālās aprises. R.: AGB, 1999. 

10. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. R.: Jumava, 1998. 

11. Smits E. Nacionālā identitāte.R.: AGB, 1997.  

12. Vēbers E.Latvijas valsts un etniskās attiecības. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

13. Giddens A.Sociology.Oxford,1989.  

14. Korte H.,Schäfers B.(Hrsg.)Einfürung in Hauptbegriffe der Soziologie. Opladen, 

1993. 

15. Smelser N. Sociology. New-Jersey, 1988. 

 

 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 

 

Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 

Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti 

praktiskajās nodarbībās diskusiju laikā.  

 

Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 

     

 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 

humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 

  

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 

apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: sociāli 

humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) socioloģijas kā 

zinātnes vieta un nozīme sabiedrības un atsevišķa indivīda dzīvē.  

3) sociālie procesi un izmaiņas mūsdienu sabiedrībā. 
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Vispārējās socioloģijas  mācību kursa saturs:   

1. Socioloģijas priekšmets  (2 stundas)               

2. Socioloģiskās teorijas.(4 stundas)          

3. Kultūra.  (2 stundas)                                         

4. Sociālā struktūra. (2 stundas) 

5. Socializācija (2 stundas)                                                   

6. Sociālās grupas un organizācijas. (2 stundas)                            

7. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.(2 stundas) 

8. Sociālā stratifikācija. (2 stundas)                                        

9. Etniskā un rasu nevienlīdzība.  (2 stundas)                                  

10. Dzimumnevienlīdzība.  (2 stundas)                                              

11. Ģimene  (2 stundas) 

12. Reliģija  (2 stundas) 

13. Moderno sabiedrību attīstība  (2 stundas) 

14. Socioloģisko pētījumu  projektēšana un datu vākšanas metodes (4 stundas) 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Humanitārais institūts 

Liepājas filiāle 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 

 

Mācību priekšmets:   SASKARSMES PSIHOLOĢIJA 
 

Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  docente Sandra Gudzuka 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: maģistre, lektore Sandra Dreiberga  

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP, 32.stundas: 16 st. – lekcijas, 16 st. – semināri 

 

Mācību priekšmeta mērķis: Attīstīt izpratni par saskarsmes ētiskajiem, kultūras un      

                                                 psiholoģiskajiem aspektiem. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi:  

 Sniegt zināšanas  par komunikatīvā procesa nozīmi, 

būtību un veidiem sabiedrībā; 

 Pilnveidot izpratni par efektīvas saskarsmes 

nosacījumiem un personisko saskarsmes stilu 

 

Izmantojamās literatūras saraksts:                

1. L.Dubkēvičs, I.Ķestere. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R. 2003. 

2. V.Kincāns. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās 

attiecībās. R. 2000. 

3. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R. 1996. 

4. A.Pīzs. Ķermeņa valoda. R. 1994 

5. V.Veics. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.,2. daļas. R. 2000. 

6. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

Papildliteratūra: 

1. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā.- R.: 2005. 

2. Kincāns V. Etiķete.- R.: 2003. 

3. Milts A. Saskarsmes ētika.- R.: 2004. 

4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā.- R.: 1996. 

5. Pīzi A., B. Ķermeņa valoda.- R.: 2006. 

6. Reņģe V. Sociālā psiholoģija.- R.: 2002. 

 

 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, interaktīvās metodes, praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs. 
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Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. 

Zināšanas pārbauda rakstiski. 

 

Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskajās nodarbībās, 

patstāvīgais darbs, literatūras studijas. 

 

Priekšmeta situācija: Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 

humanitārajiem priekšmetiem. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Lekcijās izklāstītās vielas 

apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 

 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 

 Saskarsmes situāciju analīze 

 Saskarsmes testu rezultātu apspriešana 

 RTU studenta tēls 

 Daţādu kultūru izpausmes saskarsmē 

 

 

Mācību kursa saturs: 

  

1. Saskarsmes būtība. Psiholoģiskais, ētiskais un kultūras aspekts. Funkcijas un 

veidi. Komunikācija kā informācijas apmaiņas process un cilvēku mijiedarbība. (4 

stundas) 

2. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības. Lietišķā un neformālā saskarsme. 

Saskarsmes stilu izpausme. ( 4 stundas) 

3. Cilvēku mijiedarbība grupā. Sadarbības principi komandā. (4 stundas) 

4. Verbālā komunikācija. Valoda un runa. Klausīšanās nozīme un veidi. Verbālās 

komunikācijas prasmju attīstīšana augstskolas studiju procesā. (4 stundas) 

5. Neverbālā komunikācija. Galvenie neverbālās komunikācijas elementi. Neverbālā 

komunikācija un ķermeņa valoda. (4 stundas) 

6. Efektīva saskarsme un konflikti. Saskarsmes barjeras un grūtības. Konfliktu 

rašanās iemesli un to risināšanas iespējas. (4 stundas) 

7. Saskarsmes ētiskie aspekti. Morālās vērtības, pozīcija, rīcība, uzvedība. 

Tikumiskā kultūra, tās elementi un izpausmes. (4 stundas) 

8. Uzvedības un saskarsmes kultūra. Etiķete, tās funkcijas un veidi. Uzvedības 

normas, manieres. Uzvedības normas augstskolā. Ārējais izskats un tēla 

veidošana. Apģērba funkcijas komunikācijā. (4 stundas) 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Inţenierekonomikas un vadības fakultāte 

Liepājas filiāle 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību priekšmets:   LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA 
Studiju programma:    Būvdarbu vadīšana 

Studiju profils:    Būvniecība 

Studiju veids:    Profesionālais 

Studiju līmenis:   1 līmeņa augstākā prof. izglītība 

Atbildīgais pasniedzējs:  Dr.oec. profesors Jānis Ķipsna 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: maģistre, lektore Sandra Dreiberga  

Studiju priekšmeta apjoms:  2 KP 
 

Mācību priekšmeta mērķis 

Dot studentiem sapratni par komunikācijas veidiem – rakstisko un mutisko, verbālo un 

neverbālo, lietvedības normām. Attīstīt dokumentu sagatavošanas un noformēšanas un 

prezentācijas prasmes. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
1. Dot studentiem teorētiskos pamatus lietvedībā, dokumentu sagatavošanā un 

noformēšanā. 

2. Apgūt dokumentu noformēšanu, piešķirot tiem juridisku spēku, izstrādāt un 

noformēt pārvaldes dokumentus. 

3. Veidot iemaņas sociālā dialoga veidošanā, prezentāciju vadīšanā un grupu darba 

norisē. 

4. Veidot iemaņas tālruņa racionālā izmantošanā un pārdošanas procesa sarunās. 

 

Rekomendētā literatūra: 

Mācību grāmatas: 

1. I.Ezera, S.Dreiberga, I.Graudiņa. Lietišķā komunikācija. Rīga: Kamene, 2006.-

100 lpp. 

2. J.Kalēja, M.Ābele Lietvedības pamati. Rīga Biznesa komplekss, 2004.-190 lpp. 

3. V.Bahanovskis Praktiskā lietvedība. R., 2004. 

4. T.Hidls Prasme uzstāties. R., Zvaigzne ABC, 2000.-71 lpp. 

5. R.Denijs Prasme sazināties un uzstāties. R., 2002.- 123 lpp. 

6. N.Prokofjeva Lietišķo sarunu māksla. R., 2006.-155 lpp. 

7. RTU e-studiju sistēmā ORTUS studiju materiāli 

 

Mācīšanas metodes: 

 Lekcijas, individuālie un grupu praktiskie darbi, mājas darbi. 

Priekšmeta apgūšana 

Vērtēšanas principi: 

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot zināšanas rakstiskajā komunikācijā – 

lietvedības dokumentu noformēšanā un prasmē prezentēt tēmu. 
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Priekšmeta apguvei veltītais laiks 

Kontaktstundās: Lekcijas par tēmu  23% 

   Individuālie uzdevumi 25% 

   Mājas darbi   25% 

   Grupu darbs   22% 

   Ieskaite     5% 

Prasības priekšmeta apguvei: 

Iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgās tēmas teorētiskās daļas pamatjautājumiem 

pirms nodarbības. Obligāta praktisko nodarbību apmeklēšana. Savlaicīga un 

regulāra darbu un individuālo uzdevumu izpilde un nodošana. 

 

Vērtēšanas metodika: 

Studentu darbi tiek vērtēti ar ieskaiti. Par katru izpildīto darbu studentam jāsaņem 

pozitīvs vērtējums. 

 

Priekšmeta apmācība: 

Ievada nodarbība 

Izskaidro priekšmeta apmācības mērķi un uzdevumus. 

Studentiem ir pieejamas lekciju tēmas, praktisko uzdevumu, mājas darbu un grupu 

darba izpildes kalendārie plāni visam semestrim. Tiek izskaidroti mācību 

priekšmeta sekmīgas studēšanas priekšnoteikumi: 

 Mācību literatūras izvēle no rekomendētā saraksta; 

 Pareiza studentu darba organizācijas pamatprincipi, studējot jeb 

patstāvīgi apgūstot mācību priekšmetu 

- jaunā tēma jāizlasa patstāvīgi literatūrā pirms nodarbības, 

nodarbībā pasniedzējs skaidro tikai grūtāk saprotamo vielu un 

atbild uz jautājumiem; 

- savlaicīgi jāizpilda un jānodod mājas darbus un individuālos 

darbus; 

- savlaicīgi un sekmīgi jāveic praktisko vingrinājumu un grupu 

darba izpilde. 

Tematiskās lekcijas 

Studentiem jāzin pamattermiņi un definīcijas, lai lietderīgi varētu izmantot lekcijas 

laiku par jauno tēmu. Pasniedzējs aplūko jaunas vielas grūtāk saprotamos 

jautājumus un akcentē tās daļas, kuras turpmāk jāizmanto darbu izpildē. 

Pasniedzējs norāda, kuras nodaļas studēt turpmāk. 

Praktiskajās nodarbībās 

Teorētisko jautājumu izpratne tiek nostiprināta, pildot individuālos uzdevumus un 

grupu darbā. Nodarbības laikā studenti nekavējoties sāk pildīt uzdevumus un 

pasniedzējs konsultē studentus. 

Mājas darbi 

Paredzēti darbietilpīgāko tēmu patstāvīgai apguvei. 
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Vienošanās līgums 

ar RTU Civilo ēku 

būvniecības katedru 

par iespējām 

turpināt izglītību 
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VIENOŠANĀS 
 

par pirmā līmeņa profesionālo (koledţas) studiju programmas 

„Būvdarbu vadīšana‖ studentu iespējamo piesaisti 

bakalaura profesionālo studiju programmai „Būvniecība”. 

 

 

 

 

Mēs apakšā parakstījušies, RTU Civilo ēku būvniecības katedras vadītājs un RTU 

Liepājas filiāles direktors apliecinām, ka gadījumā ja pirmā līmeņa profesionālo 

(koledţas) studiju programmas „Būvdarbu vadīšana‖ īstenošana tiks pārtraukta, visi šīs 

studiju programmas studenti var turpināt studijas bakalaura profesionālo studiju 

programmā „Būvniecība”, kas ir akreditēta 2004. gadā uz 6 gadiem, akreditācijas lapa 

023-693. 

 

 

 

 

Rīgā, 30.10.2009. 

 

 

Civilo ēku būvniecības katedras vadītājs 

 

 

Asoc. prof. Jānis Grabis 

RTU Liepājas filiāles direktors 

 

 

Voldemārs Kārkliņs 
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Augstākās izglītības 

izsniedzamā diploma 

un tā pielikuma 

aizpildīts paraugs 
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Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas  

20__.gada __.janvāra lēmumu Nr. __ 

 

 

 

Māris Malnačs 
personas kods 051287-10806 

 

 

 

ieguvis 

BŪVDARBU VADĪTĀJA  

KVALIFIKĀCIJU 
Iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam 

profesionālās kvalifikācijas līmenim 
 

Rektors  

        Ivars Knēts 

 

Valsts kvalifikācijas 

eksāmenu  

komisijas  priekšsēdētājs

   _________ 

 

Liepājā  

20__.gada __.janvārī 

Reģistrācijas Nr. 026 –  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 

DIPLOMA PIELIKUMS 
Diploma sērija PKE Nr.___, reģistrācijas Nr. 026-___ 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 

(UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 

sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)  akadēmisku un profesionālu 

atzīšanu. 

 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas 

sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā 

nav iekļautas norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 

ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju sniedz astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā 

informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

1. Ziľas par kvalifikācijas ieguvēju 
1.1. uzvārds:  MALNACŠ 

1.2. vārds:   MĀRIS 

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads)  05.12.1987 

1.4. personas kods:     051287-10806 

2. Ziľas par kvalifikāciju 

2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

  būvdarbu vadītājs 

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

  būvniecība 

2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

  Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 

  valsts akreditēta 2001.gada 12.jūlijā 

2.4. studiju administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

  RTU Liepājas filiāle 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 

  latviešu 

3. Ziľas par kvalifikācijas līmeni 

3.1. kvalifikācijas līmenis: 

  ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (skat. 6.1.) 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
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  2,5 gadi pilna laika studijas; 100 Latvijas kredītpunktu; 150 ECTS 

kredītpunktu. 

  Programma apgūta 01.09.2007 - ____2010 

3.3. uzņemšanas prasības: 

  vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība 

4. Ziľas par studiju saturu un rezultātiem 

4.1. studiju veids: 

  pilna laika studijas 

 

4.2. programmas prasības: 

programmas kopapjoms ir 100 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās dalās 

apjoms 70 kredītpunktu, obligātās izvēles daļas apjoms 6 kredītpunkti, 

prakse 16 kredītpunktu, kvalifikācijas darbs 8 kredītpunkti. 

Obligātās un obligātās izvēles daļas ietver vispārizglītojošos studiju 

kursus 29kredītpunktu apjomā, nozares teorētiskos pamatkursus 47 

kredītpunktu apjomā. 

4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

Kursi 
Kredītpunkti 

Atzīmes 
Latvijas ECTS 

A daļa (obligāta)    

 Matemātika 5 7.5 atzīme 

 Fizika 3 4.5 atzīme 

 Būvķīmija 2 3 ieskaitīts 

 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 2 3 ieskaitīts 

 Uzņēmējdarbības ekonomika 2 3 ieskaitīts 

 Datormācība (pamatkurss) 3 4.5 ieskaitīts 

 Ievads būvniecībā 1 1.5 ieskaitīts 

 Darba aizsardzības pamati 1 1.5 ieskaitīts 

 Elektrotehnika 2 3 atzīme 

 Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 2 3 ieskaitīts 

 Inženierģeoloģijas pamatkurss 2 3 ieskaitīts 

 Būvmateriāli (pamatkurss) 3 4.5 atzīme 

 Būvmehānikas ievadkurss 3 4.5 ieskaitīts 

 Būvmehānika (vispārīgais kurss) 3 4.5 atzīme 

 Datorgrafika 2 3 atzīme 

 Ģeodēzija 3 4.5 atzīme 

 Ģeodēzijas praktikums 2 3 atzīme 

 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss 3 4.5 ieskaitīts 

 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 4 6 atzīme 

 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā 2 3 ieskaitīts 

 Būvkonstrukcijas 6 9 atzīme 

 Būvniecības plānošana un organizēšana 2 3 ieskaitīts 

 Individuālā būvniecība 3 4.5 atzīme 

 Būvju rekonstrukcija un restaurācija 2 3 ieskaitīts 

 Ģeotehnikas pamatkurss 5 7.5 atzīme 
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 Latvijas būvnormatīvi 2 3 ieskaitīts 
B daļa (obligātā izvēle)    

 Angļu valoda 4 6 atzīme 

 Lietišķā komunikācija 2 3 ieskaitīts 
Prakse 16 24 ieskaitīts 
Gala pārbaudījumi    

 Kvalifikācijas darbs    

 Tehniskā un darbu veikšanas projekta 

izstrādāšana divstāvu dzīvojamai ēkai Nīcas 

novada Bernātos 

8 12 atzīme 

Vidējā svērtā atzīme: atzīme  

4.4. atzīmju sistēma: 

  atzīmju skala 10 – 1; 10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā pietiekamā 

atzīme 

     nozīme: 10 – izcili,  6 – gandrīz labi 

    9 – teicami,  5 – viduvēji, 

    8 – ļoti labi,  4 – gandrīz viduvēji, 

    7 – labi,  3-1 – neapmierinoši 

 

4.5. kvalifikācijas klase: 

  nav 

5. Ziľas par kvalifikāciju 

5.1. turpmākās studiju iespējas: 

turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās 

izglītības programmās, iespējama kredītu pārnese 

5.2. profesionālais status: 

  dod tiesības strādāt būvdarba vadītāja profesijā 

6. Papildinformācija 

6.1. sīkāka informācija: 

  profesionālo studiju programma „Būvdarbu vadīšana” ir valsts akreditēta 

……;  

ceturtais kvalifikācijas līmenis atbilst teorētiskai un praktiskai 

sagatavotībai, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāju darbu, kā arī 

organizēt un vadīt citu speciālistu darbu 

6.2. papildinformācijas avoti: 

  Studiju daļa 

  Rīgas Tehniskā universitāte 

  Kaļķu ielā 1, Rīga, LV – 1658 

  tel. 67089423, fakss 67089027 

  www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv 

 

  Akadēmiskais informācijas centrs 

  Vaļņu ielā 2, Rīga, LV – 1050 

  tel. 67225155, fakss 67221006 

  e-pasts: diplomi@aic.lv  

7. Pielikuma apstiprinājums 
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7.1. reģistrācijas datums:   20__.gada ______ 

7.2. paraksts:        U.Sukovskis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: Mācību prorektors 

7.4. zīmogs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ziľas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

 skat. pielikumu 
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Vēstules par 

programmas 

īstenošanas 

nepieciešamību 
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