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1   Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studijas 

Profils Būvniecība 
RTU programma Būvniecība (specializācija: Transportb ūves) 
Studiju l īmenis Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

(koledŃas izglītības) studijas 
Nominālais studiju ilgums 3 gadi 
Studiju apjoms 120 kredītpunkti  
Iepriekšējā izglītība Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
Iegūstamā kvalifik ācija Būvdarbu organizators transportbūvēs 
Studiju programmas mērėi       Studiju procesā apgūt praktiskas zināšanas, kas 

sakĦojas fundamentālajās tehniskajās un dabas 
zinātnēs, prasmi un spējas radīt drošas, racionālas, 
estētiski kvalitat īvas un videi draudzīgas 

transportbūves, lai sagatavotu 4. līmeĦa profesionālās 
kvalifik ācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs 
patstāvīgam darbam vai turpmākām 5. līmeĦa 
studijām transportbūvēs. 
Uzdevumi Apgūt studiju programmas priekšmetus. 

Izstrādāt un aizstāvēt kvalifik ācijas darbu. 

Lai nodrošinātu darba tirgu transportbūvju apakšnozarē 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 pieľemšanas spēju, atbildības sajūtu 
komunikabilitāti u.t.t. Līdz ar to jāmaina ir patreizējās izglītības saturs, mācīšanas un 
mācīšanās metodes. Vienkārša mācību vielas „iekalšana―, bez savstarpēju sakarību 
izprašanas, vairs nedod un nedos vēlamo rezultātu. Mūsdienu izglītībā apgūstamās 
mācību vielas apjoms aug ar katru dienu un to nespēs kompensēt nedz mācību dienas, 
nedz mācību gada pagarināšana. Zaudētāji būs gan studenti, gan mācībspēki un galu galā 
visa sabiedrība. Senās un tradicionālās mācību metodes, jānomaina pret tādām, kas attīsta 
personas spēju atrast informāciju, to strukturēt un sistematizēt, analizēt un integrēt 
pastāvošo vai uzdoto problēmu un jautājumu risināšanā. 
Programmu izstrādājot, ievērotas izglītības tendences Eiropā, turklāt programma tika 
veidota tā, lai būtu Eiropā atpazīstama, lai studenti iegūtu gan praktiskās zināšanas, gan 
praktiskās iemaľas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū. Kā 
eksperti un konsultanti programmas izstrādē līdzdarbojās vadoši Nīderlandes augstākās 
profesionālās izglītības mācībspēki no Hertogenbošas augstskolas. 
Programma apstiprināta RTU Senāta sēdē 2000. g. 26. jūnijā, prot. Nr. 451 un ar 
Akreditācijas komisijas 2003. g. 30. jūnija lēmumu Nr. 651 ir akreditēta līdz 2009. gada 
31. Decembrim 
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Saskaľā ar Latvijas Republikas Likumu ―Par būvniecību‖ termins ―būvniecība‖ ietver 
sevī izmeklēšanas, projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas darbus. 

Studiju programmas mērėis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt 
sareŃăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studiju programma 
paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās 
padziĜināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos 
un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāri - sociālos priekšmetus. 

Pirmā līmeľa profesionālo augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studiju rezultātā 
students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai 
varētu turpināt studijas profesionālā bakalaura programmā „Transportbūves‖. Pirmā 
līmeľa profesionālo studiju laikā students apgūst spējas: 

■ pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus 
■ darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā 
■ uzklausīt  viedokĜus,   izvērtēt  situāciju,   pieľemt  patstāvīgus  lēmumus  un 

uzľemties atbildību 
■ uzstāties ar ziľojumu 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 tehnoloăiju un materiālus 
■ novērtēt būves tehnisko stāvokli 
■ veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus 
■ projektēt diplomēta- sertificēta būvinŃeniera vadībā 
■ aprēėināt darbu apjomus, izmaksas 
■ aprēėināt būvdarbu materiāli - tehniskos resursus 
■ izmantot savā darbā ăeodēziskos un mērinstrumentus 

Studiju laikā students iegūst vismaz 20 nedēĜas ilgu praktiskā darba pieredzi. 
Pirmā līmeľa profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas Ĝauj uzsākt sabiedrisku un 
profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistu aprindām. 

Programma paredz studijas 3.0 gadu (pilna laika) un 3.5 gadu (nepilna laika) laikā ar 
apjomu 122 KP. Pēc studiju beigšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas students 
iegūst būvdarbu organizatora kvalifik āciju transportb ūvēs. 

Kvalifik ācija     –     Būvdarbu     organizators     transportbūvēs     (CeĜu/tiltu     būvniecība     un 
projektēšana) 
pārzina    Latvijas    būvniecības    likumdošanu    un    ceĜu    būvniecības    standartus,    pārzina 
uzľēmuma vadīšanas pamatus, prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba 
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likumdošanā, zina ceĜu projektēšanas un aprēėinu pamatus, spēj novērtēt būvmateriālu 
īpašības un izvēlēties tos, spēj novērtēt ceĜu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas 
līdzekĜus, būves tehnoloăisko aprīkojumu un izvēlēties to, pārzina būvuzľēmējdarbības 
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 tehnoloăiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku 
materiālu un darba laika patēriľu. Prot veikt autoceĜa un to būvju nospraušanas darbus un 
realizēt būvdarbu ăeodēzisko kontroli. 
Pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodŃu shēmas un darbību, spēj aprēėināt 
vienkāršus tilta elementus, pārzina tiltu būvniecības pamatus. Spēj veikt būvdarbu 
apjomu uzmērījumus un aprēėinus, materiālu patēriľa, transporta līdzekĜu, energoiekārtu 
un mehānismu darba uzskaiti. Spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloăiskos procesus 
piedalīties uzľēmuma darba ekonomiskajā analīzē. Prot sastādīt un realizēt mazā 
būvuzľēmuma biznesa plānu. 

Darba iespēju apraksts 
Darba iespējas pēc absolvēšanas: ceĜu un tiltu būvniecības objektos, kā būvdarbu 
vadītājs, ăeodēzists, būvuzraudzības dienestā, ceĜu būvmateriālu raŃošanas uzľēmumos un 
laboratorijās, projektēšanas birojos. 

Programmas īstenošanas ilgums 3 gadi pilna laika (dienas) studijām, 3.5 gadi nepilna 
laika (neklātienes) studijām. Pēc studiju beigšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas 
students iegūst būvdarbu organizatora transportbūvēs kvalifikāciju.  

Šajā laikā studentiem jāapgūst šādi priekšmeti: 
 

Kods Priekšmets Kred ītpunkti  

Programmas obligātie priekšmeti 80 A 
BK0125 
BK0118 

6 
5 

BK0116 
BK0115 

2 
3 

BKO201 
BKO101 

1 
1 

BKO105 
BKO202 

2 
2 

BK0113 
BKO107 

0 
2 

BK0117 
BKO206 

3 
2 

BKO207 
BKO110 

2 
3 

BKOlll 
BKO109 

2 
3 

BKO205 

Fizika 

Matemātika 

Būvėīmija 

Datormācība (pamatkurss) 

Civilā aizsardzība 

Darba aizsardzības pamati 

Ekonomika 
Sociālās attīstības modeĜi 
Sports 
Tēlotāja ăeometrija un inŃeniergrafika 
Būvmateriāli  
InŃenierăeoloăijas pamatkurss 
Hidraulika, hidroloăija un hidrometrija 
Ăeodēzija 

Ăeodēzijas praktikums 
Būvmehānikas ievadkurss 
Būvmehānika (vispārīgais kurss) 5 
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BK0114 2 

BKO310 
BK0211 

2 
4 

BKO302 
BK0212 

3 
3 

BKO210 
BKO301 

2 
2 

BKO303 
BKO306 

2 
3 

BK0215 
BK0123 

4 
2 

BK0119 
BK0124 

1 
2 

BK0213 
BK0214 

1 
1 

BKO307 
BKO308 

Datorgrafika (būvgrafika) 
Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un 
uzturēšanā 
AutoceĜu būvniecība 

CeĜu ekspluatācija (ievadkurss) 
AutoceĜu projektēšana (ievadkurss) 

Transportbūvju pamati un pamatnes 

Transports un vide 
Pārvadājumi un transporta sistēmas 
Tilti ( pamatkurss) 
InŃenierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas) 
Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs 

Projekti P1,P3 
Projekti P2,P4 
Projekti K1,K2 
Projekts K3 
Projekts I1 
Projekts I2 

1 
1 

B2 Humanitārie, sociālie priekšmeti 2 

HSP485 
BKO104 

2 
2 

HSP489 
BK0126 

Saskarsmes psiholoăija 
Psiholoăija 

Organizāciju psiholoăija 
Saskarsmes pamati 

2 
2 

B3 Ekonomikas, vadības priekšmeti 4 

m0319 
IB0412 

2 
2 

BK0112 
IUV415 

2 
2 

BKO309 
m0359 

UzĦēmējdarbība un investīcijas 
UzĦēmējdarbības apdrošināšana 
UzĦēmējdarbības pamati UzĦēmējdarbības 
tiesiskā reglamentācija AutoceĜu būvniecības 
plānošana un organizēšana Būvfirmas vadīšana 2 

2 

B6 Valodas 4 

D Prakse 20 

E Gala / valsts pārbaudījums 10 

BKO008 Kvalifik ācijas darbs 10 

Lai veiktu salīdzinājumu, nepieciešams studijās paredzētos priekšmetus neformāli sadalīt 
grupās. Varētu tikt pieľemts sekojošs sadalījums: VIP - vispārizglītojošie studiju kursi, 
NMK - nozares mācību kursi , HSP – humanitārie/sociālie priekšmeti, VA – valodas. 

„Būvniecība (specializācija: Transportbūves)" programmas pirmā līmeĦa profesionālo 
studiju struktūra ir sekojoša: 

•    Obligātie studiju priekšmeti : 80 KP; 
• vispārizglītojošie studiju kursi     (VIP) 22 KP;    18.33% 
• nozares mācību kursi     NMK) 58 KP;    48.33% 
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10 KP; 
• Obligātās izvēles priekšmeti: 

• humanitārie/sociālie       (HSP) 
• ekonomikas, vadības priekšmeti 
• valodas (VA)  

 

• Brīvās izvēles priekšmeti - 
• Prakse - 
• Kvalifik ācijas darbs______________ 

KOPĀ   120 KP 
Saskaľā ar Ministru kabineta standartu pirmā līmeľa 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 = 80 KP, kas sastāda 66.67% no kopējā programmas 
apjoma. Saskaľā ar standartu vispārizglītojošo studiju kursu apjomam ir jābūt vismaz 
20 KP un nozares mācību kursiem vismaz 36 KP, Dotajā programmā kursu apjomi 
attiecīgi ir 22 KP un 58 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. 

Kvalifik ācijas darbam ir jābūt vismaz 8 KP apjomā, bet nepārsniedzot 10% no 
programmas kopējā apjoma.. Dotajā programmā tas ir 10KP jeb 8.33%, t.i., standarta 
prasības ir izpildītas. 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju 
darbi, kvalifikācijas darbs, arodprakse un eksāmeni saskaľā ar katram mācību gadam 
apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot apmācību kursu students aizstāv kvalifikācijas 
darbu, kas veltīts aktuālām problēmām transportbūvju nozarē. 

Pēc Būvdarbu organizatora kvalifikācijas iegūšanas absolventi var imatrikulēties 
bakalaura profesionālajās studijās „Transportbūves‖, iepriekš apgūtie priekšmeti tiek 
pielīdzināti. Nominālais studiju ilgums pēc trīs gadu ilgām pirmā līmeľa profesionālās 
augstākās izglītības studijām ir 1.5 gadi, kuru laikā studenti apgūst sekojošus 
priekšmetus: 

A Programmas obligātie priekšmeti 

1. Varbūtības teorija inŃenieraprēėinos 
2. Matemātikas papildnodaĜas (būvniecībā) 
3. Elektrotehnika un elektronika (būvniekiem) 
4. Datorprogrammu pielietojums transportbūvju 

projektēšanā 
5. InŃenierbūvju apsekošana un pārbaudes 
6. Būvmehānika (speckurss) 
7. Pilsētu ceĜi, ielas un laukumi 
8. AutoceĜu projektēšana, pamatkurss 
9. Tilti un inŃenierbūves, pamatkurss 

32 KP 

4 KP 
4 KP 
2 KP 
3 KP 

 

2 KP 
3 KP 
2 KP 
6 KP 
4 KP 
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4 KP 4 
KP 

OKP 
20 KP 
10 KP 

1.67% 
3.33% 
3.33% 
0 % 
16.67% 
8.33% 

100% 
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Bl 

10. Kustības organizācija un satiksmes drošība 

Specializējošie priekšmeti 

4 KP 

9 KP 
 

 1. AutoceĜu projektēšana, speckurss 3 KP 
 2. Tilti un inženierbūves, speckurss 3 KP 
 3. Transportbūvju estētika 2 KP 
 4. AutoceĜu labiekārtōšana 2 KP 
 5. Ievads transporta plūsmu teorijā 4 KP 
 6. Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un 

uzturēšanā 
4 KP 

D  Prakse 6 KP 

E  Valsts pārbaudījumi  12 KP 
  Bakalaura darbs ar inženierprojektu 

Kopā 
12 KP 
61 KP 

2   Studiju programmas attīstība 

2.1    IzmaiĦas studiju programm ā un studiju pl ānā 

Lai labāk sagatavotu Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) 
studiju programmas absolventus tālākām studijām profesionālā bakalaura studiju 
programmā „Transportbūves" realizētas šādas izmaiĦas: 

27.06.2007. 
• Obligātās (A) daĜas apjoms mainīts no 81KP uz 82 KP 
• Svītrots no obligāto studiju priekšmetu saraksta priekšmets Likumi un 

būvnormatīvi autoceĜu nozarē - 2 KP, kura saturu iekĜaus specializējošajos 
priekšmetos 

• Mainīts obligātā studiju priekšmeta Fizika apjoms no 3 KP uz 6 KP 
• Ierobežotās izvēles (B) daĜas apjoms mainīts no 11 KP uz 10 KP 
• Ierobežotās izvēles valodu apjoms mainīts no 5 KP uz 4 KP 
• Ierobežotās izvēles Humanitāro/sociālo priekšmetu bloku papildināts ar studiju 

priekšmetu Saskarsmes pamati - 2 KP 

21.04.2009. 
• Mainīts studiju programmas kopējais apjoms 122 KP uz 120 KP 
• Mainīts obligātās daĜas (A) apjoms no 82 KP uz 80 KP 
• Mainīts apjoms obligātās (A) daĜas studiju priekšmetam: 
• BK0210 transportbūvju pamati un pamatnes no 4KP uz 2 KP 
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Sakarā    ar    izmaiĦām    studiju    programmā    veiktas    izmaiĦas    studiju    plānos. 

2.2        Studiju programmas atbilst ība profesion ālās izgl ītības 
standartam.  

ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01.04 ietvaros 
pirmo reizi Latvijā, piedaloties Latvijas ceĜinieku asociācijai, Latvijas Būvnieku 
asociācijai, Latvijas BūvinŃenieru savienībai un Latvijas Celtnieku arodbiedrībai, tika 
veikta Būvniecības nozares izpēte un sastādīts „Būvniecības nozares apraksts‖. Saskaľā 
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 pašnov ērtējumu ikgad ējie ziĦojumi  

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītība (koledŃas izglītības) studiju 
pašnovērtējumu ziľojumus katru gadu ir ekspertējuši RTU Senāta Studiju kvalitātes un 
programmu komisijas eksperti. Pēc ekspertīzes pašnovērtējuma ziľojumi apstiprināti 
RTU Senātā. 

 

Pašnovērt ējuma 
ziĦojums par m/.g. 

Eksperts Apstiprin āts RTU Senātā 

2003./2004.m.g. Prof. J.BriĦėis 2005.gada 30.maijā, prot. Nr.496 
2004./2005.m.g. Prof. J.BriĦėis 2005.gada 31.oktobrī, prot. Nr. 499 
2006./2007.m.g. Prof. J.BriĦėis 2008.gada 27.oktobrī, prot. Nr. 526 

2007./2008. m./g. Prof. J.BriĦėis 2008.gada 27.oktobrī, prot. Nr. 526 

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 (Projekti P1,P3 un Projekti 
P2,P4 – 1.kursā, Projekti K1,K2 un Projekts K3 – 2.kursā, Projekts I1 un Projekts I2 – 
3.kursā). Studiju darbi paredzēti priekšmetos kā Tēlotāja ăeometrija un inŃeniergrafika; 
Konstruktīvo        būvmateriālu        darbība        transportbūvēs;        Būvmehānikas        ievadkurss; 
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Būvmehānika     (vispārējais     kurss)     –     2     gab;     InŃenierbūvju     konstruktīvie     elementi 
(būvkonstrukcijas) – 2 gab; AutoceĜu būvniecības plānošana un organizēšana. 
Studiju projektu izstrādē tiek pielietota projektu metode. Šādā veidā   studenti mācās savu 
darbību    patstāvīgi    plānot,    organizēt    un    realizēt,    kā    arī    lietot    daŃādas    informācijas 
tehnoloăijas,   tajā   skaitā   praktiski   strādāt   ar   daŃādām   datu   bāzēm.   Mācās   uzľemties 
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 daŃādu 
zinātnisko projektu realizācijā, regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos. Iegūtā jaunākā informācija tiek izmantota lekciju kursu pilnveidošanai. 

3.2    Programmas realiz ācijas resursu anal īze 

Pēdējā gada laikā ir uzlabojies auditoriju aprīkojums: auditorijas ar aprīkotas ar 
automātiski vadāmiem ekrāniem, multimediju projektoriem, datoriem, tā nodrošinot 
mūsdienīgas lekciju realizācijas iespējas. 
Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atĜauj mācību procesā izmantot tīklā 
pieejamo informāciju. Uzsākts darbs ar RTU portālu ORTUS. 
Koledžprogrammu nodaĜas studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki 
piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē" 
(Nr.2006/0246/VPDl/ESF/PIAA/06/  APK/3.2.3.2./0059/  0007).   Šī  projekta  ietvaros 
veikta mācību - metodisko materiālu izstrāde latviešu valodā, kurus mācību procesā varēs 
izmantot arī Koledžprogrammu nodaĜas studenti: " Pārvadājumi un transporta sistēmas"; 

" AutoceĜu ekspluatācija" ; 

" Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija"; 

" Transportbūvju pamati un pamatnes" ; 

"AutoceĜu satiksmes organizācija un drošība" ; 

" Transports un vide, autoceĜu labiekārtošana"; 

" AutoceĜu būvniecība" ; 

" Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes". 

Mācību priekšmetos „Tilti", „AutoceĜu projektēšana", „Transportbūvju pamati un 
pamatnes" lekciju konspekti un studiju darbu un projektu uzdevumi ir pieejami 
Būvniecības fakultātes mājas lapā visiem studentiem 
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3.3    Studentu iesaist īšana pētnieciskaj ā darbā 

Studenti piedalās LIF un VAS „Latvijas Valsts ceĜi" organizētajos zinātnisko darbu 
konkursos.  Iegūtās iemaĦas pētnieciskajā darbā  studenti  pielieto tālāk izglītojoties 
profesionālā bakalaura studiju programmā, iesaistoties zinātnisko projektu realizācijā. 
Labākie no viĦiem turpina studijas doktorantūras 1. kursā: 
Jānis Barkāns, «Rīgas pilsētas transporta sistēmas izpēte» zin.vad.: J. Smirnovs, prof, 
Dr. sc. ing. 
Māris Pebo, «Rīgas transporta sistēmu modeĜu izstrāde un dažādu attīstības scenāriju 
analīze» zin.vad.:A. Paeglītis, prof, Dr. sc. ing. 

3.4    Starpaugstskolu un starptautisk ā sadarb ība 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku darbība: 

1. 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ăeogrāfijas fakultāte. Lekcija 
"Transporta situācija Latvijā" (prof. J.Smirnovs). 

2. 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloăiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā" (prof. J.Smirnovs). 

3. 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā" 
bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves" V kursa studentiem 
uzstājās Tallinas Tehnoloăiskās universitātes docents Dago Antovs. 

4. AIKNC Novērtēšanas komisijas ekspertu grupas vadītājs. Novērtēšanas komisija 
izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeĦa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība". 

5. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas sēdēs 
Lisabonā, 2007.gada 2-3.novembris, Amsterdamā, 2008.gada 17.-18.maijā (prof. 
A.Paeglītis). 

6. SOCRATES projekts "European Civil Engineering Education and Training III" 
(EUCEET III) http://www.euceet.utcb.ro (prof. J.Smirnovs -Vadības komitejas 
dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

7. ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. J.Naudžuns darbojās konferences organizācijas komitejā un 
uzstājās ar referātu "Būvinženieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG 
"Būvinženieru izglītība Eiropā". 

8. J.R.Naudžuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering", kuru izdod RTU VĂTU, TTU un Baltijas ceĜu 
asociācija, redkolēăijas locekĜi. Žurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā žurnāls ir iekĜauts „Thomson Scientific Master List" un „Thomson 
Scientific Web of Science" datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science" datu 
bāzē tiek iekĜauti daudzi pasaulē izdotie dažādu zinātĦu nozaru zinātniski 
pētnieciskie žurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par žurnāla 
iekĜaušanu „Thomson Scientific Web of Science" datu bāzē var iegūt šādās 
interneta adresēs: http://scientific.thomson.com; 

http://thomsonscientific.com/cgibin/irnlst/ilresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 
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http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/irnlst/ilresults.cgi?PC=D&Word=Baltic 

3.5    Sadarb ība ar darba dev ējiem.  

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos: 
• Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti trīspusējie sadarbības līgumi starp 

programmas direktoru, studentu un uzľēmumu, kurā students iziet praksi. Tiek 
veikts darbs ar firmu un uzľēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu 
prakšu vietu skaitu. 

• Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā vieslektori un kvalifikācijas 
darbu vadītāji un recenzenti. 

• Darba devēju pārstāvji ir Transportbūvju valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas sastāvā. 

Studenti piedalās LIF un VAS „Latvijas Valsts ceĜi‖ organizētajos stipendiju un 
zinātnisko darbu konkursos. 
Darba devēji kopumā absolventu teorētisko un praktisko sagatavotību vērtē pozitīvi. 
Darba devēji labprāt turpina sadarbību ar studentiem pēc prakses laika beigām. Jāatzīmē, 
ka jau pēc pirmā kursa studenti ir spējīgi veikt ăeodēzijas darbus, izpildīt projektēšanu 
skiču līmenī, lasīt rasējumus, veikt meistara vai tā palīga pienākumus. 

4   Vērt ēšanas sistēma 

Studiju   priekšmetu   apguvi   vērtē   10   baĜĜu   sistēmā   saskaľā   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  saskaľā  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 
mērėi. 
Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaľā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu ― 
Par eksāmenu kārtošanu RTU‖. 
Kvalifik ācijas     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 

Studentu skaits pēdējos gados palielinājies. Studējošie ir ne tikai vidusskolu beigušie, bet 
arī ar augstāko izglītību citā nozarē. Nepilna laika (neklātienes) studijās studē studenti ar 
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inženiera kvalifikāciju, ar bakalaura un maăistra grādiem, kas iegūti gan RTU, gan LU, 
gan citās augstskolās. 

Uz atskaites periodu studentu skaits pa kursiem 
 

Pilna laika (dienas) studijām Kurss 

Budžets Maksa Kopā 

Nepilna laika 
(nekl.) studijām 

1. 20(3 akad. atv.) 28(5) 48(8) 27 

2. 40 36(7) 76(7) 32 

3. 14(2) 28(3) 42(5) 24(1) 
4.    7 

Kopā 74(5) 92(15) 166(20) 90(1) 

Kopējais studentu skaits 256(41) 
 

UzĦemtie studenti pilna laika (dienas) studijām Gadi 
Budžets Maksa Kopā 

Nepilna laika 
(nekl.) studijām 

2000. 20 12 32 0 

2001. 31 20 51 31 

2002. 27 12 39 15 

2003. 5 15 20 21 

2004. 20 30 50 25 

2005. 20 43 63 31 

2006. 8 55 63 27 

2007. 38 54 92 26 

2008. 20 31 51 23 

Uz atskaites periodu absolventu skaits pa gadiem 
 

Gads Pilna laika (dienas) 
studijas 

Nepilna laika 
(nekl.) studijas 

Kopā 

2003. 17  17 

2004. 35  35 

2005. 22 18 40 

2006. 9 6 15 

2007. 23 - 23 

2008. 41 17 58 

2009.(febr.) 1 15 16 

Kopā 148 56 204 

19 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

6 Akadēmiskais personāls 

Programmas realizācijā iesaistītais RTU akadēmiskais personāls: 
Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudžuns Profesors, 
Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis Profesors, Dr.sc.ing. Juris 
Smirnovs Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ivars RadiĦš Asociētais 
profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grābis Asociētais profesors, 
Dr.sc.ing. Leonīds PakrastiĦš Asociētais profesors, 
Dr.sc.phys. Igors Klemenoks Asociētais profesors, 
Dr.sc.ing. Vladimirs JemeĜjanovs Docents, Valdis Cers 
Docente, Dr.math. Līga Biezā Docente. M.soc. Sandra 
Gudzuka Docents, Dr.ped. Viktors Bonders Docents, 
Dr.sc.ing. Atis ZariĦš Docents, Imants MieriĦš Lektors, 
M.sc.ing. Boriss JeĜisejevs Lektore, Antra Roskoša 
Lektore, Valentīna Lauzeniece Lektore, Genovefa 
Fjodorova Lektore, M.sc. ing. Ilze Rozentāle Lektors, 
M.sc. ing. MārtiĦš Reiniks Docents,M.sc. ing. Māris 
Zemītis Docents, M.sc. ing. Voldemārs Putnaērglis 
Docents, M.sc. ing. Pēteris Gode Asistents, M.sc.ing. 
Andris Paeglītis 

Studiju programmas realizācijā tiek iesaistīti arī CeĜu un tiltu katedras doktoranti Viktors 
Haritonovs un Kristaps Gode. 

Pasniedzēju metodiskās publikācijas, kuras izmanto Koledžprogrammu nodaĜas studenti: 
ESF      projekta      2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007      „Studiju 
programmas  modernizēšana  Transportbūvju  nozarē  Rīgas   Tehniskajā  universitātē" 
ietvaros izstrādātie un izdotie mācību-metodiskie līdzekĜi: 

• J.Naudžuns, A.ZariĦš,   " AutoceĜu projektēšanas pamatkurss" (150 lpp); 
• J.Naudžuns, " Pārvadājumi un transporta sistēmas" (100 lpp.); 
• M.Zemītis, " AutoceĜu ekspluatācija" (100 lpp.); 
• A.Paeglītis, " Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija" (250 lpp.); 
• A.Paeglītis, " Transportbūvju pamati un pamatnes" (100 lpp.); 
• J.Smirnovs, " Transports un vide, autoceĜu labiekārtošana" (100 lpp.); 
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• J.Vārna, " AutoceĜu būvniecība" (100 lpp.); 
• I.MieriĦš, " Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes" (100 lpp.). 

Mācību   metodiskā   konference   „Studiju   programmas   „Transportbūves"   attīstības 
perspektīvas"      RTU,      Rīga,       2008.       gada      5.jūnijs ESF      projekta 
2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas 
modernizēšana  Transportbūvju  nozarē Rīgas  Tehniskajā universitātē"  ietvaros tika 
nolasīti šādi ziĦojumi: 

• „AutoceĜu  satiksmes  organizācija un  drošība",     Juris  Smirnovs,  Profesors, 
Būvniecības fakultātes dekāns 
„ AutoceĜu projektēšana", Juris Naudžuns, Profesors, 
„Pilsētu ceĜi, ielas un laukumi",   Jānis Bidzāns, Lektors 
„AutoceĜu būvniecība", Boriss JeĜisejevs, Lektors 
„ AutoceĜu ekspluatācija", Māris Zemītis, Docents 
„AutoceĜu būvniecība", Jānis Vārna, Docents 
„Konstruktīvo   būvmateriālu   eksperimentālās   pārbaudes",   Imants   MieriĦš, 
Docents 
„Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija", Ainārs Paeglītis, Profesors. 
"Studiju programmu apskats " , Ilze Rozentāle, Lektore 

Studiju programmā iesaistītie pasniedzēji piedalās zinātniskajā darbībā, kuras virzieni 
ietver: 

CeĜu satiksmes drošība 

CeĜu un tiltu inspekcijas un pārbaude 
AutoceĜu asfaltbetona segu izpēte 

Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi 
CeĜu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir iesaistījušies starptautisku 
organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem konferencēs ārpus Latvijas. Par 
svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes: Konferences: 

• Konference „Rīga krustcelēs", 10.01.2008., RD. Referāts „Rīgas satiksmes 
problēmas un to risinājumi" (prof. J.Naudžuns) 

• ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. Konferences organizācijas komiteja un uzstāšanās ar referātu 
„Būvinženieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG „Būvinženieru 
izglītība Eiropā", (prof. J.Naudžuns) 

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

• International conference EcoBalt '2008. Riga, May 15-16, 2008. (Gode K.); 
• IABSE svmposium „Improving Infrastructure Worldwide" Weimar , Germany, 

September 19-21, 2007 (prof. A.Paeglītis) 
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6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. 
May 28 - 30, 2008., Vilnius, Lithuania. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns); 

The 7th International  Conference    „Environmental Engineering" May 22  - 
23,2008,   Vilnius,   (prof.   J.Smirnovs  -   Starptautiskās  zinātniskās  komitejas 
loceklis). 
RTU   Jauno   Tehnoloăiju   un   inovācijas   konference   Rīga   2007.   gada   26. 

septembris. (prof. J.Naudžuns, V.Haritonovs). 

Konference „Transport Research Arēna Europe 2008". Ljubljana, Slovenia, 21-24 

April 2008 (V.Haritonovs). 
„25th Winter Road Congress" 12.-16.02.2008, Turku, Somija (B.JeĜisejevs). 

Referāti: 
J.Naudžuns, "Rīgas satiksmes problēmas un to risinājumi" Konference "Rīga 
krustcelēs", 10.01.2008. Rīgas domes Satiksmes departamentā. 
Gode K., Paeglītis A.: "Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze." RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. 
Būvniecības fakultāte. Sekcija "Arhitektūra un būvzinātne", apakšsekcija " CeĜi 
un tilti". 11. oktobrī, 2007. 
Gode K., Paeglītis A.: "Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts". Starptautiskā konference EcoBalt '2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. 

J.Smirnovs, J.Naudžuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 

Latvia. - 6th AECEF Svmposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 - 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

V.Haritonovs. J.Naudžuns „Risu testa piemērotība SMA asfaltbetona paliekošu 
deformāciju   dinamikas   izpētei".   RTU   Jauno   Tehnoloăiju   un   inovācijas 
konference Rīga 2007. gada 26. septembris. 

V. Haritonovs, E.  Skuėis, J.Naudžuns, J.Smirnovs  „Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiĦa atkarība no slogošanas ātruma un temperatūras", RTU 
48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apĜusatiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās.   RTU   48.    starptautiskā   zinātniska   konference.   Rīga   2007.gada 
12.oktobris. 

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

Haritonovs V., Skuėis E., Naudžuns J., Smirnovs J.   Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiĦa atkarībā no slogošanas ātruma   un temperatūras // 
RTU Zinātniskie raksti. ^Būvzinātne" Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 - 35. - 42 
lpp. ISSN 1407 -7329 (Redkolēăijā 5 valstu pārstāvji).  

Gode K., Paeglītis A.: "Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze." RTU zinātniskie raksti, 8. sējums "Būvzinātne". 
Rīga 2007. 25.-34. lpp. 
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Gode K., Paeglītis A.: "Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts". Starptautiskā konference EcoBalt '2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. Tēžu 

krājums, 34.1pp. 
J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 

Latvia. - 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 - 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

V. Haritonovs, J.Smirnovs, J. Naudžuns. Investigation of the dvnamics of 
permanent  deformations  for  the  AC   11   asphalt  mixtures  RTU   Scientific 
proceedings. Construction Science. 2008. (iesniegta) 
Matthews S., Paeglitis A., and other  „Conrete structure management: Gude to 
ownership and good practice", fib Bulletin 44, 2008, 201 lpp. 
B.JeĜisejevs „Enviromental aspects of road de-icing" Proc.of 25th Winter Road 
Congress" 12.-16.02.2008, Turku, Somija 

J.Smirnovs, J.Naudzuns, Mazo rotācijas apĜu satiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās, RTU zinātniskie raksti, 8. sējums "Būvzinātne". Rīga 2007. 79. -37. lpp. 
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7   Pašnovērt ējums – SVID analīze 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 

 

Stiprās puses (SP)  
RTU prestižs +2 
Būvn. specialitātes prestižs +3 
Kvalificēti mācībspēki +2 
Labas datorklases +3 
Iespējas publicēties +3 
Relatīva brīvība +3 
AtvaĜinājums vasarā +3 

Arvien kvalitatīvāks  

reflektantu kontingents            +3 
SP KOPĀ +22 

 SP+VV= +7 

Vājās vietas (VV) 
Novecojis personāls -1 
Vāji strādā infosistēma -2 
Slikts auditoriju aprīkojums -2 
Trūkst mācību literatūras -3 

+22       Novecojusi māc.lab. iekārta -3 
Nav lielo auditoriju -1 

+20       Nolietota infrastruktūra/ēkas -3 

VV KOPĀ   -15 

* 
(+6;+7) 

 

Draudi (D)  
Studentiem jāstrādā –1 
Konkurence - 1 

D KOPĀ 

-2 

-4 -

6 -

8 

Iespējas (I) 
Studijas ārzemēs +2 

Starptautiskie 
projekti +3 

Konkurence +3 
I KOPĀ 

 

I +D = 8-2=6 

BF SVID (+6;+7) 
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Būvniecības programmu SVID analīze Ĝauj secināt, ka atskaites periodā ir vērojama to 
tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir norādījusi akreditācijas 
komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 

8   Salīdzinājums ar starptautiskajām studiju 
programmām 

Jau izstrādājot programmu tika ievērotas starptautiskās prasības atbilstoši ES Phare 
programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā līmeľa 
profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01 prasībām un atbilstoši 
Profesionālās izglītības likumam. Pēc Phare iniciatīvas programmas izstrādes apgūšanai 
tika izvēlēta Nīderlandes Hertogenbošas augstskola, kā viena no progresīvākajām šāda 
tipa programmu izstrādē. Līdz ar to izstrādātā programma pēc apjoma un pēc studiju 
metodikas, kas ir progresīva ne tikai Latvijā, bet arī priekš Eiropā, pilnībā atbilst šajā 
augstskolā izstrādātajām programmām Būvniecībā un Transportbūvēs. 
KoledŃas programmu ilgums atbilstoši Latvijas likumdošanai un pasaules praksei ir 2 līdz 
3 gadi. Divgadīgo koledŃas studiju programmu pārstāv LetbridŃas koledŃa (Lethbridge 
College). Trīsgadīgo koledŃas studiju programmu pārstāv Rīgas Celtniecības koledŃa ar 1. 
Līmeľa profesionālās izglītības studiju programmu „Būvzinības‖. Aplūkojamo studiju 
programmu apjoms sastāda 133 KP LetbridŃas koledŃā, Kas atbilst RTU 88 KP ( 2 gadu 
apmācība), un 120 KP Rīgas Celtniecības koledŃā, kas atbilst RTU KP. 

 

RTU Lethbgidge 
College 

RCK  Mācību priekšmeta nosaukums 

KP ECTS 
Kred. p.. 

KP 

Fizika 6   

Matemātika 5 6 4 

Būvėīmija 2  1 

Datormācība (pamatkurss) 3 2  

Civilā aizsardzība 1   

Darba aizsardzības pamati 1   

Ekonomika 2   

Sociālās attīstības modeĜi 2   

Sports 0   

Tēlotāja ăeometrija un inženiergrafika 2 4 1.5 

Būvmateriāli  3 2 2 

Inženierăeoloăijas pamatkurss 2  2 

Hidraulika, hidroloăija un hidrometrija 2   

Ăeodēzija 3 3 1 

Ăeodēzijas praktikums 2 4 2 

Būvmehānikas ievadkurss 3 4  

Būvmehānika vispārīgais kurss 5  4 
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Datorgrafika (būvgrafika) 2 5  

Jaunākās tendences transportbūvju 
projektēšanā un uzturēšanā 

2   

AutoceĜu būvniecība 4   

CeĜu ekspluatācija (ievadkurss) 3   

AutoceĜu projektēšana (ievadkurss) 3   

Transportbūvju pamati un pamatnes 2   

Transports un vide 2   

Pārvadājumi un transporta sistēmas 2   

Tilti (pamatkurss) 3   

InŃenierbūvju konstruktīvie elementi 
(būvkonstrukcijas) 

4  5.5 

Konstruktīvo materiālu darbība 
transportbūvēs 

2   

Projekti P1, P3 1   

Projekti P2,P4 2   

Projekti K1, K2 1   

Projekts K3 1   

Projekts I1 1   

Projekts I2 1   

Būvniecības plānošana un organizēšana  4 3 

Ēku rekonstrukcija un restaurācija   1 

Ăeotehnikas pamatkurss  5  

Tehniskā rakstīšana  3  

Ăeodēziskā uzmērīšana  5  

Līgumi, specifikācijas un uzraudzīšana  4  

Normatīvi, detalizācija un rasējumi  3  

Datorprogrammu pielietošana būvniecībā  3  

Plūsmas mehānika  2  

Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas  5  

AutoceĜi  4  

Lietišėie pētījumi būvzinātnē  4  

Hidrobūves  4  

Koka konstrukcijas un detalizācija  3  

Ūdens resursi  4  

Lielgabarīta konstrukcijas  6  

Pamata aprēėini  4  

Materiālu mācība  5  

Vides inŃenierija  5  

Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana  4  

Tērauda konstrukciju projektēšana  4  

Infrastruktūras ekspluatēšana  4  

Uzľēmējdarbības vadīšana būvniecībā  3  

Detalizēti aprēėini  4  

Būvfizika   2 
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Informācijas tehnoloăija   1 

Datorgrafika (AUTOCAD)   3 

Datorprojektēšana   2 

Ekonomikas priekšmeti   3 

Komunikatīvie priekšmeti   3 

UzĦēmējdarbības priekšmeti   2 

Vides aizsardzība   1 

Likumdošana (civillikums)   2 

Arhitektūras vēsture   0.5 

Brīvrokas zīmēšana   1 

Interjers   1.5 

Inženiertīkli    3 

Pilsētplānošana   1 

Būvniecības ekonomika   3 

Vadības psiholoăija   2 

Būvmehanizācija   2.5 

Sabiedriskās un ražošanas ēkas   3 

CeĜi un tilti   3 

Būvlaukumu elektroapgāde   1 
    

Humanitārie sociālie priekšmeti 2   

Ekonomikas, vadības priekšmeti 4   

Valodas 4  4 

Prakse 20  26 

Gala / valsts pārbaudījums 10  10 
    

Apskatīto studiju programmu struktūras un studiju ilguma analīze Ĝauj izdarīt secinājumu, 
ka RTU 1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
Transportbūves‖ ir salīdzināma ar aplūkotajām studiju programmām. Attiecībā pret 
RCK, RTU studiju programmā labāk sabalansēta teorētiskā un praktiskā apmācība – 
studenti ir vienlīdz labi sagatavoti gan teorētiski, gan praktiski. 

9 Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

2007/2008. mācību gadā veikti sekojoši pasākumi: 
• Studentiem pieejami mācību līdzekĜi latviešu valodā; 
• Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 
• Izpildīts uzĦemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 
• Studiju pilnveidošanai: 

o   Modernizēt mācību procesu un piedalīties mācību-metodisko materiālu 
izstrādāšanā un publicēšanā. 
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o Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. TādēĜ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceĜi‖, Latvijas 
ceĜinieku asociāciju un Latvijas ceĜu būvētāju asociāciju par iespējām 
nodrošināt atbilstoša līmeľa raŃošanas prakses. Tiks meklētas iespējas 
studentu raŃošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeŃām. 

o      Iesaistīt mācību procesā CeĜu un tiltu katedras doktorantus. 

Saimnieciskai attīstībai: 
o      Paredzēts     turpināt     telpu     remontus     un     logu     rāmju     nomaiľu,     esošā 

finansējuma ietvaros. o      Paredzēts       pilnveidot       auditoriju       tehnisko       
iekārtojumu       (aprīkot       ar 

multimediju    projektoriem,     baltajām    tāfelēm,     portatīvajiem    datoriem), 
esošā finansējuma ietvaros. 

Pašnovērtējuma     ziľojums     apspriests     un     apstiprināts     Būvniecības     un     
civilās celtniecības nozares studiju nozares komisijas sēdē 2009.gada 24. aprīlī 

(protokols Nr. 03). 

Pašnovērtējums ziľojums apspriests un apstiprināts Būvniecības fakultātes Domes 
sēdē 2009.gada 24.aprīlī 

(protokols Nr. 04). 

Pašnovērtējuma ziľojumu sastādīja Doc., 
M.sc.ing. Voldemārs Putnaērglis Būvniecības 
koledŃprogrammu nodaĜas direktors (tālr. 
7089276, mob 26313321) 
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Studiju satura un 
īstenošanas apraksts 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Būvniecības fakultāte 

Pirmā līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programmas „BŪVNIEC ĪBA 
(specializācija: Transportb ūves) studiju 

SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 

1. Iepriekšējā izglītība 

Lai uzsāktu studijas pirmā līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programmā 
„BŪVNIECĪBA (specializācija: TRANSPORTBŪVES)‖ ir nepieciešams iegūt vispārējo 
vai profesionālo vidējo izglītību. 

2.Programmas īstenošanas nosacījumi  

2.1 Mērėis 

Studiju mērėis ir sniegt pirmā līmeľa profesionālo (koledŃas) izglītību transportbūvju 
nozarē, lai sagatavotu transportbūvju speciālistus patstāvīgam darbam vai turpmākām 
augstāka līmeľa studijām Transportbūvju programmā profesionālā bakalaura studijām. 

2.2 Uzdevumi un plānotie rezultāti 

Būvniecības programmas Transportbūvju specializācijas pirmā līmeľa profesionālās 
(koledŃas) studijas paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās 
literatūras studijās padziĜināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju 
specializācijai atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus. 

Pirmā līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās 
zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt augstāka līmeľa 
studijas Transportbūvju programmā profesionālā bakalaura studijās. Pirmā līmeľa 
profesionālo (koledŃas) studiju laikā students apgūst: 

■ pētnieciskā darba iemaľas un tehniskās literatūras  analīzi  transportbūvju 
nozarē; 

■ prasmi   izmantot   teorētiskās   zināšanas   konkrētu   uzdevumu   nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

■ prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
■ vismaz 20 nedēĜas ilgu praktiskā darba pieredzi. 

Pirmā līmeľa profesionālās (koledŃas) studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu 
kultūras un inteliăences pakāpi, Ĝaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, 
kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistu aprindām. 
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2.3 Piedāvājamās izglītības saturs 

Pirmā līmeľa profesionālās (koledŃas) studijas paredz profilam atbilstošu akadēmisko 
mācību priekšmetu - fizikas, matemātikas, būvėīmijas, būvmehānikas, datormācības, 
datorgrafikas, darba aizsardzības pamatu, saskarsmes pamatu, ekonomikas, civilās 
aizsardzības, tēlotājas ăeometrijas un inŃeniergrafikas, inŃenierăeoloăijas, hidraulikas, 
hidroloăijas un hidrometrijas, ăeodēzijas, būvmateriālu, transportbūvju specializācijai 
atbilstošu profesionālo priekšmetu ciklu - tiltu, transportbūvju pamatu un pamatľu, 
autoceĜu projektēšanas, ceĜu ekspluatācijas, autoceĜu būvniecības, inŃenierbūvju 
konstruktīvo elementu (būvkonstrukcijas) konstruktīvo būvmateriālu darbību 
transportbūvēs, transports un vide, jaunāko tendenču transportbūvju projektēšanā un 
uzturēšanā, pārvadājumu un transporta sistēmu, kā arī ekonomikas un vadības priekšmetu 
– uzľēmējdarbības pamatu, autoceĜu būvniecības plānošanas un organizēšanas, 
uzľēmējdarbības un investīciju, uzľēmējdarbības apdrošināšanas, būvfirmas vadīšanas, 
uzľēmējdarbības tiesiskās reglamentācijas, kā arī humanitāro un sociālo priekšmetu 
apgūšanu. Paredzētas arī svešvalodas studijas, prakse, Valsts pārbaudījums (jāizstrādā 
kvalifikācijas darbs) u.c. 

2.4 Programmas struktūra 
 

RTU un studiju virziena obligātie mācību priekšmeti  44 KP 
Transportbūvju   virziena   mācību   priekšmeti   kopā   ar ierobežotas 36 KP 

izvēles mācību priekšmetiem   

Humanitāri - sociālie studiju priekšmeti  2 KP 

Ekonomikas un vadības studiju priekšmeti  4 KP 

Valodas  4 KP 

Brīvās izvēles priekšmeti  0 KP 

Prakse  20 KP 

Valsts pārbaudījumi (kvalifikācijas darbs)  10 KP 

 KOPĀ: 120 KP 

3. Pirmā līmeĦa profesionālo (koledŃas) studiju programmas īstenošanā iesaistītais 
akadēmiskais personāls. 

Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards NaudŃuns Profesors, 
Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis Profesors, Dr.sc.ing. Juris 
Smirnovs Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ivars Radiľš Asociētais 
profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grabis Asociētais profesors, 
Dr.sc.ing. Leonīds Pakrastiľš Asociētais profesors, 
Dr.sc.phys. Igors Klemenoks Asociētais profesors, 
Dr.sc.ing. Vladimirs JemeĜjanovs Docents, Valdis Cers 
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Docente, Dr.math. Līga Biezā Docente. M.soc. 
Sandra Gudzuka Docents, Dr.ped. Viktors 
Bonders Docents, Dr.sc.ing. Atis ZariĦš 
Docents, Imants MieriĦš Lektors, M.sc.ing. 
Boriss JeĜisejevs Lektore, Antra Roskoša 
Lektore, Valentīna Lauzeniece Lektore, 
Genovefa Fjodorova Lektore, M.sc. ing. Ilze 
Rozentāle Lektors, M.sc. ing. MārtiĦš Reiniks 
Docents, M.sc. ing. Māris Zemītis Docents, 
M.sc. ing. Voldemārs Putnaērglis Docents, 
M.sc. ing. Pēteris Gode Asistents, M.sc.ing. 
Andris Paeglītis 

4. Struktūrvienību uzskaitījums. 

■ Transportbūvju institūts 
■ RTU Būvniecības koledžprogrammu nodaĜa 
■ Būvražošanas institūts 
■ Materiālu un konstrukciju institūts 
■ Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 
■ RTU struktūrvienības 

5. Nepieciešamais palīgpersonāls. 

■ l.kat. speciālists - 1 ar augstāko izglītību 
■ laboranti - 2 ar koledžas vai augstāko izglītību 
■ inženieri - 2. 

6. Nepieciešamā materiālā bāze. 

a)esošā: 
■ Transportbūvju laboratorija; 
■ bibliotēka; 
■ datoru klases ar interneta pieslēgumu; 
■ metodiskais kabinets; 
■ normatīvo dokumentu bibliotēka; 
■ autoceĜu būvmateriālu pārbaužu iekārtas. 

b)nepieciešamā: 
■ autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
■ autoceĜu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
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7. Studiju izmaksu aprēėins. 

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 
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Mācību spēku 
curriculum vitae 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds: Naudžuns  

2. Vārds: Juris Rihards  

3. Dzimšanas datums, vieta 1944.g. 4.marts, Rīga 
4. Nacionalitāte: Latvietis 
5. Ăimenes stāvoklis: Precējies (dēls-dzim.1977.g.) 

6. Izglītība, kvalifikācijas kursi 
Institūcija Rīgas Politehniskais   institūts 

Darbības laiks: no…līdz (gads / mēnesis) 1966.g. septembris -1970.jūnijs 
Iegūtais diploms Satiksmes ceĜu inženieris 

Institūcija Maskavas AutomobīĜu-ceĜu institūts 
Darbības laiks: no - līdz (gads / mēnesis) 1985.septembris – 1985. decembris 
 1986.janvāris -1986.marts 
Iegūtais diploms Tehnisko zinātľu kandidāts (AutoceĜu 

projektēšana un būvniecība) 1988. g. 
Institūcija Rīgas Tehniskā universitāte 

Laiks no – līdz (gads/mēnesis) 1993. jūnijs 
Iegūtais diploms InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.Ing.) 

Institūcija, kursi SWEROAD, Borlange, Sweden, Management 
Courses 

Laiks: … (gads) 1992 
Institūcija, kursi Tallinn-Helsinki-Riga-Stockholm,   Internat. 

Programme in Transport Economics and Logistics 
Laiks: … (gads) 1992, 1994 

Institūcija, kursi Anglo-Continental School of EnglishEnglish 
School, Bournemouth, UK, English Training 

Laiks: … (gads) 1996 
Institūcija, kursi Manchester UMIST, UK,   Western Construction 

Management, FIDIC 
Laiks: … (gads) 1997 

Institūcija, kursi ICS/Penetron International Ltd., Testing of 
Building Materials 

Laiks: … (gads) 1997 

7. Valodas zināšanas: 
 

Valoda Lasīt Runāt Rakstīt 

Latviešu 
(dzimtā) 

ěoti labi ěoti labi ěoti labi 

Krievu ěoti labi Labi Labi 
AngĜu Labi Labi Labi 

 

8. Darbība profesionālās biedrībās Latvijas Zinātnieku savienība, biedrs 
Latvijas BūvinŃenieru savienība, Valdes loceklis 
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija, vice 
presidents 
Latvijas Būvniecības padome, loceklis (1997-1999) 
Latvijas AutoceĜu Fonda padome, loceklis (1997-2001) 

9. Citas iemaĦas Word for Windows, Excel, TRIPS - pamatzināšanas 
10. Patreizējais amats Profesors, Rīgas Tehniskās universitātes CeĜu un tiltu 
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  katedra, Transportbūvju institūta direktors, Būvniecības 
fakultātes dekāna vietnieks mācību darbā 

11. Darbība RTU (RPI) Kopš 1972 
12. Kvalifik ācija Starptautisku projektu vadība (SCORE); plānošana, 

kontrakti (FIDIC), ceĜu un tiltu projektēšana un apsekošana,    
projektu ,t.sk. starptautisku, ieviešana Latvijā. 

13.     | DaŃādu valstu darbības pieredze 
 

Valstis Latvija 
 Igaunija 

14. Profesionālā   pieredze: 
a) pedagoăiskajā un administratīvajā darbībā 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1975. g. septembris – līdz šodienai 

Vieta Latvija, Riga 
Uzľēmums Rīgas Tehniskā universitāte (bij. Rīgas Politehniskais Institūts) 
Amats Lektors, docents, asoc. profesors, profesors, katedras vadītājs, institūta 

directors, fakultātes dekāns, 
Darbības apraksts Lekciju kursi: AutoceĜu projektēšana, AutoceĜu uzturēšana, Transports un 

vide, Matemātiskās metodes būvniecībā, Pārvadājumi un transporta 
sistēmas bakalauriem, inŃenieriem, maăistriem un doktorantiem Rīgas 
Tehniskajā universitātē; katedras, institūta un fakultātes vadīšana, 
fakultātes Domes vadīšana, RTU Senāta loceklis. 
Bakalauru darbu, inŃenieru projektu, maăistrantu un doktoru darba 
vadīšana un recenzēšana. 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2000.g   līdz šodienai 

Vieta Rīga 
Uzľēmums Rīgas dome 
Amats Eksperts 
Darbības īss apraksts Transporta   sabiedriskās padomes loceklis 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2005.g. līdz šodienai 

Vieta Rīga 
Uzľēmums Rīgas domes Satiksmes departaments 
Amats Konsultants 
Darbības īss apraksts Konsultants transporta jautājumos 

b) zinātniskajā un praktiskajā darbībā 
 

Darbības laiks no - līdz    -
(gads/mēnesis) 

2000.g. marts – 2009.g. decembris 

Vieta Latvija 
Uzľēmums Rīgas Tehniskā universitāte 
Amats CeĜu būvmateriālu laboratorija 
Darbības īss apraksts Laboratorijas izveidošana, CeĜu bituminēto maisījumu testēšana 

Darbības laiks no - līdz - 2000.g. maijs – 2003.g. septembris 
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(gads/mēnesis)  

Vieta Latvija 
UzĦēmums Rīgas Tehniskā universitāte, FGM AMOR (Austrija) 
Amats Nacionālais eksperts 
Darbības īss apraksts Promotion Of Results in Transport Research and Learning (PORTAL) 

www.eu-portal.net 

Darbības laiks no - līdz - 
(gads/mēnesis) 
Vieta Uzľēmums 
Amats Darbības īss 
apraksts 

2001. -2002.g. 

Latvija, Francija__________________________________________ 
Rīgas Tehniskā universitāte, Ecole Nationale Des Ponts et Chaussess. 
Nacionālais eksperts_______________________________________ 
SOCRATES projekts "European Civil Engineering Education and 
Training "  -www.euceet.utcb.ro____________________________ 

 

Darbības laiks no - līdz - 
(gads/m/enesis)_______ 
Vieta_______________ 

UzĦēmums __________ 
Amats ______________ 
Darbības īss apraksts 

1999. decembris –2001.maijs 

Latvija, Francija_________________________________________ 
Rīgas Tehniskā universitāte, Ecole Nationale des Ponts et Chaussess 
Nacionālais eksperts______________________________________ 
SOCRATES projekts "European Civil Engineering Education and 
Training" www.euceet.utcb.ro_____________________________ 

 

Darbības laiks no - līdz - 
(gads/mēnesis) 
Vieta Uzľēmums 
Amats Darbības īss 
apraksts 

1999. decembris –2000.marts 

Latvija 
SIA ZTF INłENIERBŪVE 
Ekperts 
Latvijas tiltu inspekcijas, CeĜu satiksmes negadījumu ekspertīzes 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1999. maijs 1999. decembris 

Vieta Latvija 
UzĦēmums Rīgas Tehniskā universitāte 
Amats Izpildītājs 
Darbības īss apraksts Nacionālā satiksmes drošības programma - www.csdd.lv 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1999. maijs–1999 oktobris. 

Vieta Latvija 
UzĦēmums SIA ZTF INŽENIERBŪVE 
Amats Project manager 
Darbības īss apraksts Satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas koncepcijas izstrāde 

Tukuma pilsētas centrālajai daĜai un galvenajām ielām 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1998.septembris - 1999. oktobris 

Vieta Latvija, Rīga 
UzĦēmums VIATEK (Finland), TRL (Great Britain), INŽENIERBŪVE 
Amats Vietējais eksperts 
Darbības īss apraksts PHARE project: Multi-countiy Road Safety 

39 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1998.oktobris - 1999.decembris 

Vieta Rīga, Latvija 
UzĦēmums TRADEMCO (Greece), INŽENIERBŪVE 
Amats Vietējais eksperts 
Darbības īss apraksts PHARE projekts: An Evaluation of PHARE financed Multi-country 

Transport Programs 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1998.aprīlis- 1998. novembris 

Vieta Riga, Latvija 
UzĦēmums Tallinn Technical University, INŽENIERBŪVE 
Amats Nacionālais eksperts 
Darbības īss apraksts PHARE project: CODE-TEN Project 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1997. oktobris – 1998. aprīlis. 

Vieta Latvija 
UzĦēmums ELT (Estonia) 
Amats Vietējais eksperts 
Darbības īss apraksts QUATTRO 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1996. jūnijs- novembris 

Vieta Latvija 
UzĦēmums INŽENIERBŪVE 
Amats Eksperts 
Darbības īss apraksts "Melno punktu " samazināšanas metode Latvijas autoceĜiem. 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1994. janvāris līdz 1995. decembris 

Vieta Latvija 
UzĦēmums Latvijas AutoceĜu direkcija,   Satiksmes ministrija 
Amats Darba grupu vadītājs, izpildītājs 
Darbības īss apraksts Latvijas Transporta attīstības programma 1996-2015. gadiem 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

1994. maijs - decembris 

Vieta Latvija 
UzĦēmums INŽENIERBŪVE 
Amats Eksperts 
Darbības īss apraksts CeĜu satiksmes negadījumu izraisīto zaudējumu aprēėina metodes 

izstrāde. 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2000.-2005 . g. 

Vieta Darba grupas un Ăen. Asamblejas - dažādās valstīs 
UzĦēmums Kā LR un RTU pārstāvis projektā 
Amats Eksperts 
Darbības īss apraksts EU     SOCRATES     Project:               EU     Civil     Engineering     Education     and 
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 Training (EUCEET I, II) 
Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2006.g. 

Vieta Rīga 

UzĦēmums LR Satiksmes ministrija 
Amats Darba grupas loceklis 
Darbības īss apraksts CeĜu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.g. izstrāde 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2006 -2009 

Vieta Darba grupas un ăen. Asamblejas - dažādās valstīs 
UzĦēmums RTU pārstāvis projektā 
Amats Eksperts 
Darbības īss apraksts EU     SOCRATES     Project:                EU     Civil     Engineering     Education     and 

Training (EUCEET III). 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2004.-2005.g. 

Vieta Rīga 
UzĦēmums RD Īpašuma departaments 
Amats Projekta vadītājs un izpildītājs 
Darbības īss apraksts Rīgas  ielu  un  tiltu  tehniskās   inventarizācijas,  vērtēšanas  un  ierakstīšanā 

zemesgrāmatā metodikas izstrāde 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2005.g. 

Vieta Rīga 
UzĦēmums RTU, IZM un RD Satiksmes departaments 
Amats Projekta vadītājs un izpildītājs 
Darbības īss apraksts Rīgas ielu asfaltbetona segu deformāciju (risu) pētījums, TOP. 

 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2005.- 2006.g. 

Vieta Rīga 
UzĦēmums SIA Rīgas satiksme 
Amats Projekta vadītājs un izpildītājs 
Darbības īss apraksts Vienotas sabiedriskā transporta biĜetes (e-biĜetes) ieviešanas Rīgā 

priekšizpēte. 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2007.- 2008.g. 

Vieta Rīga 
UzĦēmums RD Satiksmes departaments 
Amats projekta vadītājs un izpildītājs 
Darbības īss apraksts Rīgas pilsētas ielu, transportbūvju un satiksmes vadības attīstības 

koncepcijas 2009.-2018.g. izstrāde, Pasūtītājs – 
 

Darbības laiks no - līdz -
(gads/mēnesis) 

2003.g. līdz šodienai 

Vieta Brisele. Darba grupas - dažādās Eiropas valstīs 
UzĦēmums Eiropas Būvinženieru padome (ECCE - European Coucil of Civil 
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 Engineers ) 
Amats Padomes loceklis 
Darbības īss apraksts Latvijas BūvinŃenieru savienības pārstāvis šajā organizācijā 

10.03.2009. J.R.Naudžuns 
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C U R R I C U L U M  V I T A E    

PERSONĀLĀ INFORMĀCIJA   

Vārds AINĀRS PAEGL ĪTIS 

Adrese MURJĀĥU IELA 39, LV-1024, RĪGA 

Telefons 29269448 

Fax 67089190 

E-mail paeglitisa@apollo.lv  

Nacionalitāte latvietis 

Dzimšanas datums 1954.GADA 30.MAIJS 

DARBA PIEREDZE   

• Datumi (no – līdz) 
• Darba devējs   un adrese 
• Amats 
• Darbu veidi 

2005 - līdz šim laikam 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, 

Rīgā Profesors, CeĜu un tiltu katedras 

vadītājs Priekšmeti: -   “Tilti”,   “InŃenierbūvju 

inspekcijas” 
• Datumi (no – līdz) 
• Darba devējs   un adrese 
• Amats 
• Darbu veidi 

2002 - 2005 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
Asociētais profesors, CeĜu un tiltu katedrā 
Priekšmeti: -   “Tilti”, “Pamati”, “InŃenierbūvju inspekcijas” 

• Datumi (no – līdz) 
• Darba devējs   un adrese 
• Amats 
• Darbu veidi 

1984 - 2002 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 

Lektors, Docents, CeĜu un tiltu profesoru grupā 

Priekšmeti: -   “Tilti”, “Pamati”, “InŃenierbūvju inspekcijas” 

• Datumi (no – līdz) 
• Darba devējs   un adrese 
• Amats 
• Darbu veidi 

1981 - 1984 
Rīgas Politehniskais institūts, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
Stundu vecākais pasniedzējs 
Priekšmets: -   “Ăeodēzija” , „Būvmehānika” 

• Datumi (no – līdz) 
• Darba devējs   un adrese 
• Amats 
• Darbu veidi 

1979 - 1981 
Rīgas Politehniskais institūts, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
InŃenieris, CeĜu, tiltu un ăeodēzijas katedras SkaitĜošanas zālē 
Datortehnikas uzturēšana. 

• Datumi (no – līdz) • 

Darba devējs   un adrese 

1977 - 1979 
Projektēšanas institūts „Latgiprogorstroj”, Gorkija ielā 37, Rīgā 
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• Amats 

• Darbu veidi 

IZGLĪTĪBA 

• DATUMS (NO – LĪDZ) 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS 

• SPECIALITĀTE 
• IEGŪTAIS GRĀDS VAI DIPLOMS 

• IZGLĪTĪBAS LĪMENIS 

InŃenieris, Tiltu daĜā 

Konstrukciju projektēšana. 

1972 - 1977 
Rīgas Politehniskais institūts 

AutoceĜu 
Satiksmes ceĜu inŃeniera diploms Nr. AI 235973 

Augstākā 

 

• DATUMS (NO – LĪDZ) 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS 

• SPECIALITĀTE 
• IEGŪTAIS GRĀDS VAI DIPLOMS 

• IZGLĪTĪBAS LĪMENIS 

1989 
Rīgas Politehniskais institūts vēlāk Rīgas Tehniskā universitāte 

Cieta ėermeľa mehānika InŃenierzinātľu doktora diploms Nr. 

B-D 000062 Augstākā 

PERSONĪGĀS PRASMES UN 

PIEREDZE 

DZIMTĀ 
VALODA 

LATVIEŠU 

CITAS VALODAS 

 
 

 ang Ĝu VĀCU KRIEVU 

• Runātprasme LABI VIDĒJI LABI 

• Lasītprasme LABI LABI LABI 

Rakstītprasme LABI VIDĒJI LABI 
 

PROFESIONĀLO ZINĀŠANU 

APLIECINOŠI SERTIFIKĀTI 

DALĪBA STARPTAUTISKĀS 
ZINĀTNISKĀS, 

AKADĒMISKĀS 
UN PROFESIONĀLĀS 

APVIENĪBĀS 

Būvprakses sertifikāts No.20-2525   par tiesībām nodarboties: ar autoceĜu tiltu un 

ceĜas pārvadu projektēšanu, projektu ekspertīzi, tehnisko apsekošanu, pārbaudi un 

būvuzraudzību. 

Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 

Latvijas BūvinŃenieru savienības biedrs; 

Latvijas InŃenieru Konsultantu asociācijas valdes loceklis; 
Starptautiskās tiltu un būvju inŃenieru asociācijas biedrs (IABSE), Latvijas grupas 
priekšsēdētājs; 

Starptautiskās betona federācijas biedrs (fib), 5.Tehniskās komitejas loceklis; 

Amerikas būvinŃenieru asociācijas   (ASCE) biedrs; 

Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) 104.tehniskās komitejas 8.apakškomitejas 
(TC104/SC8) “Materiāli un sistēmas betona konstrukciju remontam un aizsardzībai” 
loceklis. 
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MĀCĪBU METODISKĀ DARBĪBA 

BAKALAURU  UN 
MAĂISTRU STUDIJU 

PRIEKŠMETI 

DOKTORANTŪRAS STUDIJU 

PRIEKŠMETS 

MĀCĪBU-METODISKĀS 

PUBLIKĀCIJAS 

MĀCĪBU 
PROGRAM

MAS 

DIREKTORS 

 

• Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 3. un 4. kurss; 

• Tilti un inženierbūves (speckurss) 5.kurss; 

• Koka tilti (studiju projekts); 

• Dzelzsbetona tilti (studiju projekts); 

• Tērauda tilti (studiju projekts). 

• Tilti 

• APaeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija, Mācību metodiskais 
materiāls, Rīga, 2007, 248 Ipp.; 

• A.Paeglītis, Transportbūvju pamati un pamatnes, Mācību metodiskais materiāls, 
Rīga, 2008, 97 Ipp. 

• Transportbūves 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

ZINĀTNISKĀ DARBA VIRZIENI  

GALVENĀS 
ZINĀTNISKĀS 

PUBLIKĀCIJAS 

Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi; 

Tiltu dinamisko īpašību pētījumi; 

Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika un to ietekmējošo faktoru pētījumi. 

Paeglitis A., Kruklinsh A. Eizenshmits R. A microstructural method for predicting 
the damping of lamina, Eur. Mech. Colloquiom 269 - Mechanical Identification of 
composites, France, S-Etienne 1991, 8 p. 

Paeglitis A., Šmits G. The Bridge collapse in Latvia, Proc. of Conf. New 
Requirements for Structures and their Reabilitv. Praha 1994, 6 p. 

Paeglitis A., Gulbis 0. Bridge management vvithin Latvian Road Administration, 
Proc. Of Conf. Maintenance of Bridges & Civil Structures, Paris,1994, 7 p. 

A.Paeglitis, Durabilitv design approach for concrete bridges, Proc. of the 24th 

International Baltie Road Conference, Riga, Aug. 21-23 2000, 4 p. 

A.Paeglitis, E.Akimovs, I.B.Andersen, Rehabilitation of Composite Bridge near 
Riga, Proc. Of 16* Congress of IABSE "Structural Engineering for Meeting Urban 
Transportation Challenges", Lucerne, Sept 18-21, 2000, Svvitzerland, 8 p. 

A.Paeglitis, Reconstruction and vvidening of a multispan concrete arch bridge, 
Proc. of 3* International Arch bridge Conference "Arch'01", Paris, sept. 19-21, 
2001, 6 p. 

A.Paeglitis, Extension of Lifetime of Multispan Concrete Arch Bridge, Proc. Of 
IABSE Svmposium "Tovvards a Better Built Environment - Innovation, 
Sustainabilitv, Information Technologv", Melbourne, Australia, 11-13 September 
2002, 8 p. 

APaeglītis, G.Šahmenko, V.Zvejnieks, J.Linde, Vieglbetons tiltu konstrukcijām, 
RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija, Arhitektūra un zinātne, 3.sējums, 2002.gads, 12 
Ipp. 

APaeglītis, V.Straupe, Daži vanšu aprēėina aspekti vanšu sistēmas tiltiem, RTU 
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Zinātniskie raksti, 2.sērija, Arhitektūra un zinātne, 4.sējums, 2003.gads, 8 lpp. 

A.Paeglitis, G.Šahmenko, V.Zvejnieks, Light Weight Concrete Application in 
Concrete Structures: the Latvian Bridges, Proc.of the fib symposium 2004 “ 

Challenge of Creativity” 
, Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 p. 

A.Paeglītis,   V.Straupe „Simetriskas vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu 
analītiska izpēte” RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija, Arhitektūra un zinātne, 
5.sējums, 2004.gads, 236-244 lpp. 

A.Paeglitis, Two new bridges over highway near Riga, Proc. of the IABSE 
symposium: “Metropolitan Habitats and   Infrastructure”, Shanghai, China 
September 22-24, 2004, 6 p. 

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

A.Paeglitis, G.Sahmenko, Bridges with lightweight aggregate concrete 
structures, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, Nr.1, 
pp.55 – 61 

K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze,   RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un 
būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8.   Rīga, 2007. 

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

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

Jaunu tilta konstrukciju projektēšanai; 

Esošo tiltu konstrukciju izpēte, inspekcijas un pārbaudes ar slodzi; 

Esošo tiltu rekonstrukcijas priekšlikumu izstrāde; 

Būvnormatīvu izstrādāšana. 

Gājēju pārvada pār K.Ulmaľa gatvi pie Beberbeėu ielas Rīgā būvprojekta 
vadītājs (2008.g.) 

Dienvidu tilta pār Daugavu Rīgā un pieeju pārbaude ar slodzi (Projekta vadītājs) 
(2008.g.) 

Dienvidu tilta 3.kārtas transportbūvju projektēšana Ziepniekkalna ielas mezglā. 
Projekta daĜas vadītājs (2007). 

CeĜa pārvada pār MeŃa un Viestura ielām projekts. Projekta vadītājs (2007). 

Tilta pār Ventu Kuldīgā restaurācijas projekts. Projekta vadītājs (2007). 

TEN autoceĜu tīkla uzlabojumi, 2.projekts, 3.daĜa - A/c A5 Rīgas apvedceĜš, 
krustojums ar a/c P132 Rīga - Mārupe un posms Skulte – Babīte, Projekta 
vadītājs, (2005) 

TINA   autoceĜu tīkla uzlabojumi, 1. projekts,   tiltu tehniskie projekti Sēnītes 
mezglam (10 būves). Projektu vadītājs. (2004). 

Tilta pār Gauju a/c ĀdaŃi – Kadaga būvprojekts. Būvprojekta vadītājs. (2004) 

Tilta pār Lielupi ar pieejām Jūrmalā rekonstrukcijas projekts. Projekta vadītājs. 
(2003). 

A.Paeglītis, P.Dzenis, J.Smirnovs, A.Krēgers, J.NaudŃuns, M.Zemītis, A.Zariľš, 
AngĜu-latviešu AutoceĜu terminu tehniskā vārdnīca, Latvijas AutoceĜu direkcija, 
1999, 156 lpp. 
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A.Paeglītis, A.Gailis, G.Šmits, E.Pariss, Tilta klāja hidroizolācija un dilumkārta. 
Vadlīnijas segas projektēšanai un būvei, Latvijas AutoceĜu direkcija, 2003.g., 86 
lpp. 

A.Paeglītis, A.Gailis, u.c. Gājēju tilti. Vadlīnijas tipveida gājēju tiltu projektēšanai, 
Latvijas AutoceĜu direkcija, 2003.gadā, 79 lpp. 

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

A.Paeglītis, A.Gailis   Tiltu nestspējas minimālā akceptējamā līmeľa noteikšana 
Valsts autoceĜos, 2006, RTU izdevniecība, 54 lpp. 

LVS 190-11 Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi, 2009.g. 

19.03.2009. A.Paeglītis 
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C URRI CULUM    VITAE 

PERSONĀLĀ 
INFORMĀCIJA 

Vārds 

E-mail 

Nacionalitāte 

JURIS   SMIRNOVS 

smirnovs@bf.rtu.lv  

latvietis 

DARBA PIEREDZE  

Datumi (no – līdz) 
Darba devējs un adrese 

Amats 
Darbu veidi 

Datumi (no – līdz) 
Darba devējs un adrese 

Amats 

Darbu veidi 

Datumi (no – līdz) 
Darba devējs   un adrese 

Amats 
Darbu veidi 

Datumi (no – līdz) 
Darba devējs   un adrese 

Amats 
Darbu veidi 

Datumi (no – līdz) 
Darba devējs   un adrese 

Amats 
Darbu veidi 

Datumi (no – līdz) 
Darba devējs   un adrese 

Amats 
Darbu veidi 

2004 - līdz šim laikam 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
Būvniecības fakultātes dekāns, profesors 
Priekšmeti: - “Ievads transporta plūsmas   teorijā”, „SlieŃu ceĜi ostās”, „Kustības 
drošība un satiksmes organizācija”, Transports un vide” 

2002 - 2004 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
Dekāna vietnieks mācību darbā, CeĜu un tiltu katedras vadītājs, Asociētais profesors 
CeĜu un tiltu katedrā, RTU CeĜu būvmateriālu laboratorijas vadītājs 
Priekšmeti: -   “Ievads transporta plūsmas teorijā”, “Transports un vide”, „SlieŃu ceĜi 
ostās”, „DzelzceĜu izmeklēšana un projektēšana”, „AutoceĜu labiekārtošana” 

1992. - 2002 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
Dekāna vietnieks mācību darbā, Docents CeĜu un tiltu katedrā 
Priekšmeti: - “Ievads transporta plūsmas teorijā”, “Transports un vide”, „SlieŃu ceĜi 
ostās”, „DzelzceĜu izmeklēšana un projektēšana”, „AutoceĜu labiekārtošana” 

1988 - 1992 
Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
Asistents, Lektors CeĜu un tiltu profesoru grupā 
Priekšmeti: -   “AutoceĜu labiekārtošana”, “ Ievads transporta plūsmas teorijā”, 
„Ăeodēzija” 

1984 - 1988 
Maskavas autoceĜu institūts, ěeľingradas prospekts 64, Maskava 
Aspirants 
Zinātniskais darbs 

1982 - 1984 
Rīgas Politehniskais institūts, KaĜėu ielā 1, Rīgā 

InŃenieris, BūvinŃenieru SkaitĜošanas centrā 

Datortehnikas uzturēšana. 
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IZGLĪTĪBA 

• Datums (no – līdz) 
• Izglītības iestādes nosaukums 

• Specialitāte 
• Iegūtais grāds vai diploms 

• Izglītības līmenis 

• Datums (no – līdz) 
• Izglītības iestādes nosaukums 

• Specialitāte 
• Iegūtais grāds vai diploms 

• Izglītības līmenis 

• Datums (no – līdz) 
Izglītības iestādes nosaukums 

• Iegūtais grāds vai diploms 

1977 - 1982 Rīgas 

Politehniskais institūts 

AutoceĜu 
InŃeniera - celtnieka diploms Nr. P 149138 

Augstākā 

1984.- 1988. 
Maskavas autoceĜu institūts 

AutoceĜu būvniecība 
Tehnisko zinātľu kandidāta diploms Nr. TH 112593 

Augstākā 

1992 
Rīgas Tehniskā universitāte InŃenierzinātľu 

doktora diploms Nr. B-D 000136 

 

ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS KOPĀ, PAR PERIODU NO 2005.– 2009.G. 

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

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

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

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

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

6. Haritonovs      V.,      Skuėis     E.,      NaudŃuns      J.,     Smirnovs      J. 
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Asfaltbetona paraugu mehānisko īpašību izmaiľa atkarībā no 
slogošanas ātruma un temperatūras // RTU Zinātniskie raksti. 
„Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. 
ISSN 1407 -7329 (Redkolēăijā 5 valstu pārstāvji). 

DAL ĪBA ZINĀTNISKĀS 
KONFERENCĒS 

LATVIJAS ZINĀTNES 
PADOMES UN CITU 
VALSTS PĒTĪJUMU 

PROJEKTU UN 
PROGRAMMU VADĪBA VAI 

LĪDZDALĪBA TO 
ĪSTENOŠANĀ 

DALĪBA STARPTAUTISKI 
FINANSĒTU PĒTĪJUMU 

ĪSTENOŠANĀ 

Rancāns, J. Smirnovs. Mīksto un emulsijas asfaltu izmantošanas 
pieredzes analīze Latvijas Republikā RTU 47. (2006.g. 12. - 14. 
oktobris) starptautiskā zinātniskā konference 
(http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47 proqramma.doc ) 

D.Antov, J.Smirnovs. Analvsis of Road safety development in the 
Baltie States- examples of Estonia and Latvia. Proceedings of 
ICTCT 19. workshop „National traffic safety programs: concepts and 
practice” in Minsk 26th - 27^ October (2006) - 11 p. (Zin. komitejā 7 
valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami 
www.ictct.org ). 

N.Rancans, J.Smirnovs. Analvsis of Usage Experience of Soft and 
Emulsion Asphalts. Proceedings of 26th International Baltie Road 
Conference. 28.-30. august 2006. Kuressaare 
(http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang 
=en&nocache=1167749685 ) 

V.Haritonovs, J.NaudŃuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība 
risu veidošanās dinamikas izpētei RTU 47. (2006.g. 12. - 14. 
oktobris) starptautiskā zinātniskā konference 
(http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47 programma.doc ). 

Haritonovs V., Skuėis E., NaudŃuns J., Smirnovs J. Asfaltbetona 
paraugu mehānisko īpašību izmaiľa atkarībā no slogošanas ātruma 
un temperatūras RTU 48. (2007.g. 11. - 13. oktobris) starptautiskā 
zinātniskās konference; 

V.Haritonovs, J.NaudŃuns, J.Smirnovs. Paliekošo deformāciju 
veidošanās dinamikas izpēte asfaltbetona maisījumos AC 11. RTU 
48. (2008.g. 13. - 15. oktobris) starptautiskā zinātniskā konference) 
CeĜu satiksmes drošības programma 2007. - 2013.g. Darba grupas vadītājs -
2006.g. www.csdd.lv 

SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and 
Training III” (EUCEET III) http://www.euceet.utcb.ro  Vadības 
komitejas dalībnieks (2006. - 2009.g.) 
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ESF projekts 
2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 
programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas 
Tehniskajā universitātē”.2006. – 2008.g. 

ZINĀTNISKO LĪGUMDARBU 
VADĪBA VAI LĪDZDALĪBA TO 

ĪSTENOŠANĀ 

Tiltu un caurteku galveno inspekciju veikšana – 2006., 2007., 2008. 
gadā 

e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. 

CeĜu  satiksmes  drošības  programmas  2007.  –  2013.gadam  pirmā 
realizācijas gada izvērtējums. – 2008.g. 

 

EKSPERTA DARBĪBA LZP VAI 

STARPTAUTISKOS PROJEKTOS 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM 

AKADĒMISKĀS KONFERENCĒS 

No 2005. gada apstiprināts par ekspertu RTU promociju padomē -
zinātľu nozarē „Būvniecība”. 

J.   Smirnovs,   J.Naudzuns,   A.Paeglitis.   Transportation   Engineering 
Education      in      Latvia. 35th      International      IGIP      Symposium 
"Engineering    Education    –    the    priority    for    global    development”, 
September 18 – 21, 2006, Tallinn, Estonia. 
(http://www.igip.ee/proceedings/workgroup_10.html) 

J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.PAeglitis. Transportation Engineering 
Education in Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering 
Education in Changing Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, 
Lithuania. 

 

MĀCĪBU GRĀMATU UN MĀCĪBU 

LĪDZEKěU SAGATAVOŠANA 

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 
ĀRVALSTUUN LATVIJAS 
AUGSTSKOLĀSVAI 
ZINĀTNISKI PĒTNIECĪBAS 
IESTĀDĒS 
LEKCIJU LASĪŠANA 
ĀRVALSTUAUGSTSKOLĀS 

MĀCĪBU GRĀMATAS: 

Rīga 
J.Smirnovs. AutoceĜu satiksmes organizācija un drošība. 
RTU– 2007. – 104 lpp. 
J.Smirnovs. AutoceĜu satikses organizācija un drošība. 2.daĜa.  – 
Rīga -RTU – 2007. – 80 lpp. 
J.Smirnovs.      Kustības      organizēšana      un      satiksmes      drošība. 
Tālmācības  metodiskais  materiāls.  –  Rīga  –  2007.  -  114  lpp.  + 
audiodisks ar lekciju izklāstu. 
J.Smirnovs. Transporta plūsmas teorija. – Rīga – 2008. – 86 lpp. 
J.Smirnovs. Transports un vide. AutoceĜu labiekārtošana. Rīga - 
RTU – 2008. – 88 lpp. 

 
2007.gada februāris. Būvmateriālu raŃošanas uzľēmums 
STO AG, Ehrenbachstr. 1, 79780 Stühlingen, Vācija. 

 
2007.gads.      10.maijs.      Tartu      Universitātes      Ăeogrāfijas 

fakultāte. Lekcija ”Transporta situācija Latvijā”. 2008.gads.    
9.maijs.     Tallinas     Tehnoloăiskā     universitāte. Lekcija 

„Satiksmes drošības aktuālie jautājumi Latvijā”. 
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DALĪBA STARPTAUTISKU 

KONFERENČU ORGANIZĀCIJAS 

KOMISIJU DARBĀ 

DALĪBA ZINĀTNISKO IZDEVUMU 

REDAKCIJAS KOLĒĂIJĀ 

DAL ĪBA    STARPTAUTISK ĀS 
ZINĀTNISKĀS,   AKADĒMISKĀS 

UN PROFESIONĀLĀS 
APVIENĪBĀS 

European Conference on Mobility Management (ECOMM) - 2006 -
organizācijas komisijas loceklis 
RTU 47. (2006.g. 12. - 14. oktobris) starptautiskās zinātniskās 
konferences organizācijas komisijas loceklis. 

The 26th international Baltie road conference 2006. - zinātniskās 
komitejas loceklis 

The 7th International Conference „Environmental Engineering” May 
22 - 23,2008, Vilnius, Starptautiskās zinātniskās komisijas loceklis 

RTU 48. (2007.g. 11. - 13. oktobris) starptautiskās zinātniskās 
konferences rīcības komitejas loceklis. 

ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in 
Traffic Safety) 21.konferences Rīgā 30. -31.oktobrī organizētājs. 

Žurnāla „The Baltie Journal of Road and Bridge Engineering” 
redkolēăijas loceklis. 

RTU zinātnisko rakstu „Būvzinātne. Construction Science” 
redkolēăijas loceklis. 

Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) -RTU 
Būvniecības fakultātes pārstāvis (no 2005.gada) 

Association of European Civil Engineering Education and Training 
(EUCEET) RTU Būvniecības fakultātes pārstāvis (no 2006.gada) 
International Cooperation On Theories and Concepts in Traffic 
Safety (ICTCT) biedrs (no 1995.gada) Sekretariāta adrese: ICTCT 
Secretariat Danhausergasse 6/4 A-1040 Vienna, Austria 
http://www.ictct.org / 

Latvijas Būvinženieru Savienības biedrs (kopš 2006.gada). 

 

24.03.2009 JURIS SMIRNOVS 
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Leonīds PAKRASTIĥŠ 
080669-13053 1969.gada 
8.jūnijā, Rīgā Latvijas Republika 
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Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, 
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leonids.pakrastins@rtu.lv 
latviešu, krievu, angĜu 

InŃenierzinātľu    doktors    (Dr.sc.ing.)    būvzinātnes    nozares 
būvkonstrukciju       apakšnozarē      (P-06).       Rīgas       Tehniskā 
universitāte, Būvniecības un rekonstrukcijas institūts. 
InŃenieris-celtnieks   (ar   izcilību),   specialitāte   Rūpniecības 
un civilā celtniecība, Rīgas Tehniskā universitāte. Vidējā 
izglītība. Rīgas 72. vidusskola. 

2008.g. - līdz šim brīdim Rīgas       Tehniskās       universitātes       Būvniecības       fakultātes 
Būvkonstrukciju katedras asociētais profesors. 

2005.g. – 2008.g. Rīgas       Tehniskās       universitātes       Būvniecības       fakultātes 
Būvkonstrukciju katedras docents. 

2000.g. - 2005.g. Rīgas       Tehniskās       universitātes       Būvniecības       fakultātes 
Būvkonstrukciju katedras lektors. 

1991.g. - līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un 
rekonstrukcijas institūta laboratorijas vadītājs. 

Zinātniskās publikācijas pēdējo sešu gadu laikā 

1. Serdjuks D., Rocens K., Pakrastinsh L. Hybrid composite cable with increased 
specific strength for tensioned structures. Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering. Vilnius, Lithuania, 2008, vol.3, no.3. PP. 129 – 136. 

2. Pakrastinsh L., Rocens K. Young generation long span rational cable roofs. Proc. of 
the 4th International Speciality Conference “The Conceptual Approach to Structural 
Design”, Venezia, Italy, 2007, June 27-29. PP.563 – 571. 
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3. Serdjuks D., Rocens K., Pakrastinsh L. Choice of rational components for hybrid 
composite cable with increased specific strength, Selected papērs of the 9th Int.Conf. 
Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, 2007, 
May 16-18. Vol. II PP.773 - 778. 

4. Pakrastinsh L., Rocens K., Serdjuks D. Effect of the type of substructure on cable 
material consumption, Selected papērs of the 9th Int.Conf. Modern Building 
Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, 2007, May 16-18. Vol. II 
PP.740 - 746. 

5. Pakrastinsh L., Rocens K. and Serdjuks D. Deformability of hierarchic cable roof 
Journal of Constructional Steel Research. Vol. 62, Issue 12, December 2006. 
Elsevier, Oxford, p.1295 - 1301. 

6. Pupurs A., Krasnikovs A., Pakrastinsh L. „Stress-state analysis of fiber reinforced 
concrete (FRC)" Scientific proceedings of Riga Technical University. Architecture 
and construction science, Riga 2006, vol.7. PP.160 - 171. 

7. Paegle I, PakrastiĦš L. Liektu nemetāliski stiegrotu betona elementu darbības analīze, 
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti 2.sērija Arhitektūra un Būvzinātne. 
7.sējums, Rīga 2006. PP.150 - 159. 

8. Serdjuks D., Rocens K., & PakrastiĦš L. Peculiarities of Behaviours of Composite 
Materials in Saddle-shaped Cable Roof, Proc. of the 5th Int.Conf. of DAAM Baltie 
Industrial Engineering - Adding Innovation Capacity of Labour Force and 
Entrepreneur, Tallinn, Estonia, 2006, April 20-22. PP. 295 - 300. 

9. Pakrastinsh L., Rocens K. and Serdjuks D. Evaluation of the Behavior of Tensioned 
Composite Cladding Element for Cable Roofs. Rīgas Tehniskās universitātes 
Zinātniskie raksti 2.sērija Arhitektūra un Būvzinātne. 6.sējums, Rīga 2005. PP.185 -
193. 

10. Pakrastinsh L., Rocens K. Cable materiāls consumption depending on the geometrical 
parameters of hierarchic roof. Proceedings of the final conference of COST Action 
C12 "Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies". 
A.A.Balkema publishers, 2005. PP.185-192. 

11. PakrastiĦš L., Rocēns K. Calculation Principles of Cable Material Consumption 
Depending on the Nodal Displacements and Geometrical Parameters of Hierarchic 
Roof, Selected Papērs of the 8th Int.Conf. Modern Building Materials, Structures and 
Techniques, Vilnius, Lithuania, 2004, May 19-21. PP. 595-600. 

12. CepAiOK fl., PoueHC K. īlaKpacTHHbin JI. IIoTepu npeABapuTejibHoro Hanp>»KeHHa B 
CTa6HJIH3HpyK>IHHX   BaHTaX   KOMn03HTHOrO    CeflJIOBHflHOrO   BaHTOBOrO   noKpbiTira. 
Mechanics of Composite Materials. - Riga, 2003, - Vol.39, No.4. - PP.513 - 522. 
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13. Pakrastinsh L., Rocens K. Evaluation of Cable Material Consumption of Ties 
Depending on the Nodal Displacements of Hierarchic Roof. Rīgas Tehniskās 
universitātes Zinātniskie raksti. - Riga, 2003, - 2.Sērija Arhitektūra un būvzinātne, 4. 
Sējums. - PP.182-187. 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs pēdējo sešu gadu 
laikā 

1. 4th International Speciality Conference "The Conceptual Approach to Structural 
Design", Venezia, Italy, 2007, June 27-29. (Pakrastinsh L., Rocens K. Young 
generation long span rational cable roofs). 

2. 9th Int.Conf Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, 
Lithuania, 2007, May 16-18. (Pakrastinsh L., Rocens K., Serdjuks D. Effect of the 
type of substructure on cable material consumption). 

3. 9th Int.Conf. Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, 
Lithuania, 2007, May 16-18. (Serdjuks D., Rocens K., Pakrastinsh L. Choice of 
rational components for hybrid composite cable with increased specific strength). 

4. The 47th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
13-15, 2006, Riga. (Pupurs A., Krasnikovs A., Pakrastinsh L. Stress-state analysis of 
fiber reinforced concrete (FRC). 

5. The 47th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
13-15, 2006, Riga. (Paegle I, PakrastiĦš L. Behaviour of FRP-reinforced concrete 
bending elements.) 

6. MCM-2006, 14th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, 2006, 
May 29 - June 2. (D.Serdjuks, K.Rocens and L.Pakrastinsh. Composite cladding 
element for saddle shaped cable roof.) 

7. The 5th Int.Conf. of DAAM Baltie Industrial Engineering - Adding Innovation 
Capacity of Labour Force and Entrepreneur, Tallinn, Estonia, 2006, April 20-22. 
(Serdjuks D., Rocens K., & PakrastiĦš L. Peculiarities of Behaviours of Composite 
Materials in Saddle-shaped Cable Roof.) 

8. The 46th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
13-15, 2005, Riga. (Pakrastinsh L., Rocens K. and Serdjuks D. Evaluation of the 
Behavior of Tensioned Composite Cladding Element for Cable Roofs.) 

9. COST C-12 Final Conf. Improving Building's Structural Quality by New 
Technologies. University of Innsbruck, Austria, 2005, January 20-22. (Pakrastinsh 
L., Rocens K. Cable Material Consumption Depending on the Geometrical 
Parameters of Hierarchic Roof.) 

55 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

10. 8th Int.Conf. Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, 
Lithuania, 2004, May 19-21. (PakrastiĦš L., Rocēns K. Calculation Principles of 
Cable Material Consumption Depending on the Nodal Displacements and 
Geometrical Parameters of Hierarchic Roof). 

11. The 44th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
14-17, 2003, Riga. (Pakrastinsh L., Rocens K. Evaluation of Cable Material 
Consumption of Ties Depending on the Nodal Displacements of Hierarchic Roof.) 

Latvijas zinātĦu padomes (LZP), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un citu 
projektu l īdzdalība 

• LZP Starpnozaru pētījuma projekts Nr.06.0029 „Inovatīvi strukturāli integrēti 
kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, ilgmūžība" 
apakšprojekts 06.0029.2.2 „Jaunākas paaudzes kompozīto materiālu un konstrukciju 
izstrāde un projektēšana" 2002. - 2005.g.; 

• LZP sadarbības pētījuma projekts Nr.02.0003 "Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: 
tehnoloăija, izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas 
pamatprincipu izstrāde" apakšprojekti 02.0003.2.2 un 02.0003.3.6 2006. - 2009.g.; 

• IZM-RTU projekts Nr. F6964 „Vanšu pārseguma kompozīto stiepto norobežojošo 
elementu konstrukcijas izstrāde" 2005.g. 

Starptautisko pētījumu projektu l īdzdalība 

• ES COST C25 projekts - „Sustainability of Constructions: Integrated Approach to 
Life-time Structural Engineering" 2006. - līdz šim brīdim; 

• ES COST C12 projekts - „Improvement of Building's Structural Quality by New 
Technologies" 2000. - 2005.g. 

Zinātniskie līgumdarbi 

• RTU zinātniski-tehniskā līguma L6247 līdzvadītājs 1997.g. - līdz šim brīdim 
(Būvkonstrukciju projektēšana un rekonstrukcija, tehniskā stāvokĜa noteikšana. 
Konstruktīvo elementu un materiālu fizikāli tehnisko īpašību noteikšana un 
aprēėins). 

Eksperta darbība starptautiskajos projektos 

• Nacionālo pielikumu izstrādāšanā Eiroklodeksa EN1996 „Design of masonry 
structures" saimei Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansēta projekta 
LV/2005-IB/EC/01 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā" 
ietvaros (Twinning Project LV/2005-IB/EC/01 Implementation of Eurocodes in 
Structural Design Practice in Latvia) 2005. - 2006.g. 

Patenti 
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1. Rocēns   K.,   Serdjuks   D.,   Pakrastiľš   L.,   Portnovs   G.   un   Mitrofanovs   BV.   Hibrīda 
kompozītvants. - Latvijas Republikas Patents Nr. 13816. Publicēts 20.11.2008. 

2. Rocēns     K.,     Vērdiľš     G.,     Serdjuks     D.,     un     Pakrastiľš     L.     Kompozītpārseguma 
konstrukcija. - Latvijas Republikas Patents Nr. 12191. Publicēts 20.03.1999. 

Vadītie promocijas darbi 

1.     Ieva Paegle. Stiegrošanas paľēmienu izstrāde bīdes stiprības paaugstināšanai betona 
konstrukcijās. 35% gatavība. 

Vadītie maăistra darbi  

1. Andīna    Sprince.    Racionālu    ăeometricko    raksturlielumu    noteikšana    skrūvpāĜiem 
daŃādās gruntīs. Jāšanas manēŃa. 20.01.2009. 

2. Raivis    Kampenuss.    Mūra    sienu    nestspējas    analīze.    Daudzstāvu    dzīvojamā    ēka. 
20.10.2009. 

3. Vita     Čeipeša.      Fibrobetona     siju     slīpo     šėēlumu     darbības     izpēte.     Dzelzbetona 
konstrukciju pārbaudes laboratorija. 20.01.2009. 

4. Romāns Tkačuks. Bezsiju pārseguma spriegumstāvokĜa analīze. Pārtikas produkcijas 
raŃošanas cehs. 18.06.2008. 

5. Irina Doroša. Monolītu dzelzsbetona konstrukciju veidľu darbības izpēte. Daudzstāvu 
dzīvojamā ēka. 22.01.2008. 

6. JeĜena    Gabinska.    PāĜu    pamatu    nestspējas    pētījums.    Noliktavas    un    biroju    centra 
jaunbūve Rīgā. 22.01.2008. 

7. Oksana    Krekova.    DaŃāda    tipa    perforēto    metāla    plātľu    pielietošanas    efektivitāte 
stieptajos savienojumos. Sporta komplekss Garkalnē. 20.06.2007. 

8. Ingars RubĜevskis. Ribotā monolītā dzelzsbetona pārseguma optimizācija. Universāla 
daudzstāvu noliktava Rīgā. 26.01.2007. 

9. Andrejs  Pupurs. Konstruktīvā fibrobetona  spriegumstāvokĜa analīze. Koncertzāle ar 
hiperboliskā paraboloīda dzelzsbetona pārsegumu. 26.01.2007. 

10. Uldis    Siecenieks.    Tērauda    kopnes    parametru    optimizācija.    Biroja    un    noliktavu 
korpuss Liepājā. 26.01.2007. 

11. Ieva    Paegle.    Nemetāliski    stiegrotu    betona    konstrukciju    darbības    analīze.    Ūdens 
attīrīšanas iekārtu rezervuārs. 20.06.2006. 

12. Romāns     RiĜejevs.     Ar     betonu     pildītu     cauruĜu     darbības     analīze     un     parametru 
optimizācija. 26.01.2006. 

Vadītie bakalaura darbi 

1. Jānis  KĜaviľš.   Iekšējo  spēku  pārdalīšanās  ievērtēšana  stiegrota  betona  konstrukciju 
projektēšanā. 21.06.2007. 

2. Liene    Lupkina.    Pamatprasību    analīze    bezsiju    pārsegumu    projektēšanā    daŃādās 
būvnormās. 21.06.2007. 

3. GaĜina    JusupŃanova.    Pamatprasību    analīze    dzelzsbetona    konstrukcijām    daŃādās 
būvnormās. 27.06.2006. 
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4. Aleksandrs Bogdanovs. Pamatprasību analīze liektiem dzelzsbetona elementiem 
dažādās būvnormās. 09.09.2005. 

5. NataĜja Ivanova. Pamatprasību analīze ekscentriski spiestam dzelzsbetona elementam 
dažādās būvnormās. 25.06.2003. 

6. Edmunds Šėēle. Trīskārtu plātnes nestspējas pētījums. 25.06.2003. 
7. Dainis Učelnieks. ApaĜā plāna vanšu pārseguma darbības analīze. Sporta zāle ar 

iekārto dzelzsbetona pārsegumu. 20.06.2006. 
8. Romāns RiĜejevs. Hiperboliskā paraboloīda pārseguma darbības analīze. Dažādu 

materiālu izvērtēšana konstrukciju izgatavošanai. Izstāžu paviljons ar dzelzsbetona 
hiperboliskā paraboloīda pārsegumu. 25.01.2005. 

9. MārtiĦš Bandenieks. Ekscentriski spiestu dzelzsbetona kolonnu darbības analīze. 
02.07.2004. 

10. Jekaterina Jegorova. Trīskārtu paneĜu nestspējas analīze. 02.07.2004. 
11. Uldis Kravalis. Vuta izmēru ietekme uz dzelzsbetona bezsijas pārseguma 

parametriem. 27.06.2003. 

Lekcijas un praktiskās nodarbības 

BBK381 „Dzelzsbetona konstrukcijas" Būvniecības programmas studentiem 4 KP; 

BBK382 „Dzelzsbetona konstrukcijas (studiju projekts)" Būvniecības programmas 
studentiem 2 KP; 

BBK454  „Dzelzsbetona un  mūra konstrukcijas  (vispārējs  kurss)"  Būvniecības 
programmas Dienas apmācības un Neklātienes un vakara studiju departamenta 
studentiem 3 KP; 

BBK459 „Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas" Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes stud. 4 KP; 

BBK308 būvkonstrukcijas" Būvniecības fakultātes Transportbūves programmas 
studentiem un Būvniecības koledžprogrammas studentiem 2 no 6 KP; 

BBK428   „Konstruktīvo  būvmateriālu   eksperimentālās   pārbaudes"   Būvniecības 
programmas stud. 2 KP. 

Sagatavots un nolasīts pilotlekciju kurss LV Ekonomikas ministrijā (24.07.2007.) par 
būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipiem saskaĦā ar Eirokodeksa standartu 
EN  1996-1-1  būvinženieriem un  studentiem,  kas izmanto Eirokodeksus  mūra 

konstrukciju projektēšanā. 

L īdzdalība studiju programmu izstrāde 

• Sagatavotas izmaiĦas bakalaura profesionālo studiju programmai „Būvniecība -
BCB0"; 

• Sagatavoti studiju priekšmetu pieteikumi BBK381 „Dzelzsbetona konstrukcijas" un 
BBK382 „Dzelzsbetona konstrukcijas (studiju projekts)" augstākminētai 
programmai. 
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Metodiskie mācību līdzekĜi 

1. Eirokodekss 6: Mūra konstrukciju projektēšanas pamatprincipi. (Sadarbības projekts 
LV/2005-IB/EC/01), Rīga, 2007. - 72 lpp. 

2. L.PakrastiĦš. Vanšu konstrukcijas. Speciālais kurss, Rīga, 2005. - 56 lpp. 

3. L.PakrastiĦš Lekciju konspekts mācību priekšmetā „Dzelzsbetona un mūra 
konstrukcijas" Rīga, 2002. (Rokraksts). 

4. I.MieriĦš, L.Kupče, L.PakrastiĦš. Timber Construction. Metodiskie norādījumi 
laboratorijas darbiem mācību priekšmetā „Koka un plastmasu konstrukcijas. 
Vispārīgais kurss", Rīga, 2001. - 46 lpp. 

5. I.MieriĦš, L.Kupče, L.PakrastiĦš. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem 
mācību priekšmetā „Koka un plastmasu konstrukcijas. Speciālais kurss", Rīga, 2000. 
- 24 lpp. 

Kvalifik ācijas celšana ārvalstu augstskolās 

2006.g. Studentu apmācības metodoloăija projektēšanas metodikai 
saskaĦā ar Eirokodeksu, Minhenes tehniskā universitāte, 
Betona konstrukciju departaments, Vācija (Department of 
Concrete Structures at Lehrstuhl fūr Massivbau Technische 
Universitāt Mūnchen, Deutchland); 

1996.g. Datoranalīze   ar   galīgo   elementu   metodi.   CAD/CAM 
sistēmas izmantošana. University of Wales Swansea, United 
Kingdom. (TEMPUS Program SJEP 09777/95 
"Engineering Education and Research Integration in 
Latvia"); 

1998.g. Sagrūšanas   mehānismi   keramiskos   kompozītmateriālos. 
Lulea University of Technology, Sweden. (Johnson 
Foundation (KTH) project "Damage Mechanisms in 
Ceramie and Polvmer Matrix Woven Composites"); 

2000.g. Sagrūšanas   mehānismu   skaitliskā   modelēšana.    (Lulea 
University of Technology, Sweden). 

Citu prasmju papildin āšana: 

2009.g. "Eurocode  6:   Background  and  applications"  workshop, 
Brussels, by the European Commission, Enterprise and 
Industry Directorate-General and Joint Research Centrē, 
with the support of CEN/TC250, CEN Management Centrē 
and Member States. 

2006.g. Ekspertu apmācība Eirokodeksa saimēm: Eurocode 0: Basis 
of structural design; Eurocode 1: Actions on structures; 
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2005.g. 

2003.g. 

2002.g. 

1996.g. 

Eurocode 2: Design of concrete structures, and Eurocode 6: 
Design of masonry structures. Projekts  LV/2005-IB/EC/01 
sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas institūtu; 
Latvijas        Nacionālais        akreditācijas        birojs        (LATAK) 
Modulāras      apmācības      sistēmas      A      modulis      „Eiropas 
vienotais    tirgus    un    atbilstības    novērtēšana‖,    B    modulis 
„Akreditācijas un kompetences novērtēšanas procedūras‖, C 
modulis „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
akreditācijas    kritēriji    un    procedūras    atbilstoši    LVS    EN 
ISO/IEC 17025‖, D modulis „Novērtēšanas tehnika‖; 
AutoCAD    2002    Level    1    Training    Course.    Kogra    LTD 
Autodesk ATC; 
Eurocodes Workshop, by Dept. of Building Regulations and 
TNO       Building       and       Construction       Researsh       of       The 
Netherlands; 
Akadēmiskās    angĜu    valodas    kurss    (Center    for    Applied 
Language   Studies   University   of   Wales   Swansea,   United 
Kingdom). 

L īdzdalība zinātnisko un akadēmisko komisiju darbībā 

• Vilnius Gediminas Technical University recenzentu kolēăijas loceklis specialitātēm 
02T "Technological Sciences, Civil Engineering" un 08T "Technological Sciences, 
Materials Engineering". 

L īdzdalība starptautisko konferenču organizācijas komisijās 

• Starptautiskās konferences „Modern Building Materials, Structures and Techniques", 
Vilnius, Lithuania recenzentu kolēăijas loceklis. 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas un līdzdalība to darbībā 

• Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko rakstu krājuma sērijas Arhitektūra un 
Būvzinātne recenzentu kolēăijas loceklis. 

Cita organizatoriskā kompetence 

• Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un rekonstrukcijas institūta laboratorijas 
vadītājs (1991.g. - līdz šim brīdim); 

• Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) - ārštata tehniskais eksperts 
(2005.g. - līdz šim brīdim); 

• A/S Inspecta Latvia - ārštata tehniskais eksperts (2008.g. - līdz šim brīdim); 
• Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs (BBANC) - ārštata 

tehniskais eksperts (2005.g. - 2008.g.); 
• LZA Sertifikācijas centrs - ārštata eksperts-auditors (2003.g. - 2005.g.); 
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• Materiālu fizikāli-mehānisko īpašību testēšana saskaĦā ar Būvniecības un 
rekonstrukcijas institūta laboratorijas un LZA Sertifikācijas centra sadarbības līgumu 
(1997.g. - 2005.g.); 

• Zinātniski-tehniskā palīdzība saskaĦā ar sadarbības līgumiem ar būvuzĦēmumiem: 
SIA „PBLC", SIA „PB METUS", SIA „STATS", SIA „Vincents", SIA „IG-
Kurbads", A/S „LODE". 

2009. gada 06. aprīlī L.PakrastiĦš 
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Curriculum Vitae  

Vārds, uzvārds: 
Personas kods: 
Dzimšanas vieta: 
Dzīves vieta: 
Ăimenes stāvoklis: 
Bērni: Darba vieta:  

Izglītība: 
1995 - 2003 
1993 - 1995 
1985 - 1993 

Igors Klemenoks 
240868-11564 
Sigulda, Latvija 
S. Eizenšteina 45, dz. 32, Rīga, LV 1079 
precējies 
trīs meitas 
RTU MLĖ fak. Tehniskās fizikas institūts, Cietvielu fizikas 
profesora grupa, Āzenes ielā 14/24, Rīga, LV-1048, 
tālr. 67089163; 26518600 

RTU doktorantūra, specializācija ―Virsmu zinātne‖ 
RTU maăistrantūra, specializācija ―Virsmu zinātne‖ 
LU Fizikas un matemātikas fakultāte, specializācija ―Fizika‖ 

 

LR zinātniskais grāds: 
Pedagoăiska darbība: 

2005 – līdz š.d. 
2003 – 2005 
1997 – 2003 
1996 – 1997 
1994 – 1996 
1985 – līdz š.d. 

doktora grāds ( Dr. sc. ing.), diploms B-D № 001071 

asoc. profesors RTU Tehniskās fizikas institūtā 
docents RTU Tehniskās fizikas institūtā 
lektors RTU Tehniskās fizikas institūtā 
asistents RTU Tehniskās fizikas institūtā 
mācību meistars RTU Fizikas katedrā 
fizikas un matemātikas skolotājs VangaŃu vidusskolā 

Visi nodarbību veidi (lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi) fizikā; 
Neklātienes un vakara studentu apmācības nodaĜas vispārīgās fizikas 
kurss ( kopš 1999. gada) 

Zinātniskā darba virziens: virsmu zinātne; metālu berzes pētīšana; eksperimentālie 
pētījumi metālu aukstai metināšanai un lodēšanai; 
termodinamiski aktīvu polimēra - oglekĜa nanokompozītu fizikālās 
īpašības 

 

Svarīgākās starptautiskās publil k imāciē r jas: 

1. M. Knite, K. Ozols, J. Zavickis, V. Tupureina, I. Klemenoks, R. Orlovs, 
Elastomer - Carbon Na notube Composites as Prospective Multifunctional 
Sensing Materials, Journ al of Nanoscience and Nanotechnology, 2008, Vol. 
8, No. 12, pp. 1 - 6. 

2. M.Knite, I.Klemenok, G.Shakale, V.Teteris, J.Zicans, Polvisoprene-carbon nano-
composites for application in multifunctional sensors, Journal of Alloys and 
Compounds, 2007, Vol. 434 - 435, pp. 850 - 853. 
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3. M.Knite, G.Shakale, I.Klemenoks, K.Ozols and V.Teteris, Investigation of 
mehanism of organic solvent vapours sensing effect in polyisoprene-high 
structure carbon black composite, European Journal of Physics: Conference 
Series 93 (2007) 012031, pp. 1 - 6. 

4. M.Knite, I.Klemenoks, G.Shakale, V.Teteris, Chemical sensing properties of bulk 
nanostructured elastomer-carbon composite, Acta Metallurgica Slovaca, 2007, 
Vol. 13, pp. 196-200. 

5. M.Knite, A.Hill, V.Bovtun, V.Teteris, A.Solovjovs, G.Shakale, J.Zavickis, 
I.Aulika, B.Polyakov, S.J.Pas, S.Veljko, D.Nounji, I.Klemenoks, J.Zicans, 
A.Kiploka, D.Erts, J.Pezelt, A.Fuith, Polymer-nanostructured carbon composites 
as multifunctional sensor materiāls: design, processing, and properties, Latvian 
Journal of Physics and Technical Sciences, 2006, No. 2, pp. 15-29. 

6. I. Klemenoks. Search of technological parameters and investigation of their 
influence to the process of formation of the soldered joining. Machinebuilding 
and electrical engeneering, 2006, No 4 - 5, pp 60 - 63 

7. M. Knite, V. Teteris, A. Ėiploka, I. Klemenoks. Reversible Tenso-Resištance 
and Piezo-Resistance Effects in Conductive Polvmer-Carbon Nanocomposites. 
Advanced Engineering Materials 2004, 6, No 9, pp 742 - 746 

8. I. Klemenok, Application of a nondiscrete-logical method at research and 
description of process of cold shear soldering. Acta Metallurgica Slovaca, Nr. 
10, pp.749 - 751, 2004. 

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 37 zinātniskie darbi, 13 mācību-metodiskie darbi 

Valodu prasme: krievu, latviešu, angĜu 

Rīgā, 11.05.2009. /Igors Klemenoks/ 
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1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

1. Vispār īgās ziĦas: 

Vārds, uzvārds: Ivars RadiĦš 

Personas kods: 280950-10724 

Dzimšanas vieta: Latvija, C ēsis 

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

Inform ācija par izglītību un kvalifik ācijas piešėiršanu: 

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

fiziėa kvalifikāciju. 

Sekmīgi pabeidzis aspirantūru, aizstāvot tehnisko zinātľu kandidāta 

disertāciju ―Armētu plastiku šĜūdes mikromehānika vienkāršu slogojuma 

veidu gadījumā‖ 1981. gadā RPI zinātniskajā padomē, cieta deformējama 

ėermeľa mehānikas   specialitātē. 

Piešėirts: 1992. gadā inŃenierzinātľu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.); 

1989. gadā būvmehānikas katedras docenta zinātniskais nosaukums; 

1981. gadā     tehnisko zinātľu kandidāta zinātniskais grāds. 

Nodarbošanās: 

Kopš 2009. g. RTU Būvmehānikas katedras profesors 

Kopš 2003. g. RTU Būvmehānikas katedras vadītājs 

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

atbildīgais par priekšmetiem – BBM103, 104, 209, 301, 302, 407, 

408, 412, 602. 

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

praktiskie darbi visos Būvmehānikas katedras pamatkursos: statiski 

noteicamu sistēmu būvmehānika, statiski nenoteicamu sistēmu 

64 
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būvmehānika, noturība un dinamika. 

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

1975.-82. g. RTU Kompozīto materiālu mikromehānikas laboratorijas jaunākais 

un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1975. g. LZA Polimēru mehānikas institūta jaunākais zinātniskais 

līdzstrādnieks 

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

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

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

1969. g. Ugunssargs Rīgas rajona meŃsaimniecibā 

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

Cita būtiska pieredze: 

Kopš 1975. gada Piedalījies kā izpildītājs pie zinātniski pētniecisko līgumdarbu 

veikšanas Būvmehānikas katedrā 

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

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

un metodisko publikāciju autors. 

Zinātniskā projekta Nr. 01.0625 ‖ Slāľainu stieľu strukturālā mehānika‘‘ un Zinātniskā 

projekta Nr. 05.1666 ‗‘ Ekspluatācijas gaitā mainīgas struktūras stieľu mehānika‘‘ 

vadošais pētnieks. Rezultāti ieviesti projektējot pārvada pār VarkaĜu kanālu pastiprinā-

šanu. LZP eksperts. 

Pēdējās zinātniskās publikācijas un piedalīšanās konferencēs: 

1. F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans. Model on nonlinearly deforming laminated material. 

3rd International Conference ―Strength, Durability and Stability of materials and 

Structures SDSMS 03‖, 17 – 19 September, 2003, Klaipeda, Lithuania p. 24 – 34. 

2. F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans. Dzelzsbetona siju izlieču prognozēšanas metodika 

ievērtējot plaisu veidošanos. Arhitektūras un būvzinātne. RTU, Rīga, 2003, lpp. 97 – 

104. 
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3. Bulavs F., Radinsh I, Tirāns N. Ekspluatējamu dzelzsbetona liektu elementu 

nestspējas atjaunošana un paaugstināšana pielietojot oglekĜplastu lentas. Scientific 

proceedings of Riga Technical University, Vol. 5 Architekture and construction 

science, Riga, 2004, p. 99-107 

4. Bulavs F., Radinsh I, Tirāns N. Forecasting of deflection of reinforced concrete 

beams strengthened with carbon plastic sheets. The 8th International conference 

"Modern Building Materials, Structures and Techniques", selected papērs. Vilnius 

Gediminas Technical University Press "Technika", 2004, p. 369 - 372. 

5. Deformability Prediction for Ferroconcrete Beams Strengthened with Carbon-filled 

Plastic Layers / F.Bulavs, I.Radinsh, N.Tirans - 13. Internationa conference 

„Mechanics of Composite Materials", May 16 - 20, Riga, 2004, 8 p. 

6. Improvement of capacity in bending by the use of FRP layers on RC beams. / 

Bulavs F., Radinsh I, Tirāns N. - Journal of Engineering and Management, 2005, 

Vol..XI, No.3, Lithuania, p.169-174 

7. A Method for Predicting Deflection of Reinforced Concrete Beams Strengthened 

with Carbon Plates / Bulavs F., Radinsh I. and Tirāns N. - Mechanics of Composite 

Materials, 2006, Vol.42, No.l, p.33 - 44 

8. Computation of Bridge beam strengthening applying classical Laminate Theory/ 

Bulavs F., Radinsh I, Tirāns N The 9* International conference "Modern Building 

Materials, Structures and Techniques", selected papērs. Vilnius Gediminas 

Technical University Press "Technika", 2007, p. 663- 669. 

9. F.Bulavs, I.RadiĦš, J.VeĜičko. Presēta kartona čaulu šĜūdes intensitātes regulēšanas 

iespējas izmantojot pastiprinošus kompozītmateriāla slāĦus. 60-th International 

Conference of Riga Technical University, Architecture and construction science, 

Riga, 2008, October. 

3. Pedaăoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

Piedalījies kā konsultants (astoĦas kopīgas publikācijas) pie N. Tirāna disertācijas 

"Liektu dzelzsbetona elementu pastiprināšana ar kompozīto materiālu uzlikām" izstrādes. 

Aizstāvēta 2006. gadā. 
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Transportbūves)‖ 

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

BBM 104 (Datormācība speckurss – 2 KP), BBM 209 (Mehānikas pamati (ievadkurss) – 

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

(arhitektiem) – 6 KP), BBM 407 (Būvmehānika (speckurss) – 3 KP), BBM 408 (Būvme-

hānika (speckurss) – 4 KP), BBM412 (Būvju aprēėinu skaitliskās metodes – 2 KP). 

Pēdējos gados lasītas lekcijas un vadītas praktiskās nodarbības Būvniecības fakultātes 

studentiem profesionālo bakalauru un maăistru programmās „Būvniecība‖, „Transport-

būves‖; „Ăeomātika‖; „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloăija‖, kā arī Arhitektūras un 

pilsētplānošanas fakultātes un Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜas studentiem. 

Vadīti un ar atzīmi izcili aizstāvēti divi bakalaura darbi: M.Apsītis ―Dzelzsbetona siju 

iekšējo spriegumu analīze izmantojot slāľainu materiālu mehānikas sakarības‖; E.Eglītis 

―Dzezsbetona siju stieptās zonas pastiprinājuma efektivitātes analīze‖. 

CeĜot kvalifikāciju strādājis par docentu, datormācības pasniedzēju Sociālo attiecību 

institūtā ―Attīstība‖ (MS Office XP, Corel Draw , Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, 

MS Project 2000). 

Sagatavotie mācību līdzekĜi:  

1. F. Bulavs, I. Radiľš, Būvmehānika, statiski nenoteicamas sistēmas, RTU 

izdevniecība, Rīga, 2003, 171 lpp. 

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

3. F. Bulavs, I. Radiľš, Būvmehānika, statiski noteicamas sistēmas, RTU izdevniecība, 

Rīga, 2004, 167 lpp. 

4. F. Bulavs, I. Radiľš. BŪVMEHĀNIKAS IEVADKURSS. Papildināts izdevums 

būvniecības un arhitektūras specialitāšu studentiem.. Rīga, RTU, 2006, 205 lpp 

5. F. Bulavs, I. Kiščenko, I. Radiľš. Skaitlisko aprēėinu realizācijas metodes. Rīga, 

RTU, 2007, 117 lpp. 

6. F. Bulavs, I. Radiľš. Statiski nenoteicamu   stieľu sistēmu būvmehānika, Rīga, RTU, 

2008, 203 lpp. 

7. F. Bulavs, I. Radiľš. Statiski noteicamu stieľu   sistēmu būvmehānika, Rīga, RTU, 

2008, 227 lpp. 
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4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

Būvniecības fakultātes Būvmehānikas katedras vadītājs. 

RTU Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis. 

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

Būvniecības    fakultātes    domes    un    Būvniecības    un    rekonstrukcijas    institūta    padomes 

loceklis. 

RTU akadēmiskās sapulces loceklis. 

2009. gada 7. maijs I. RadiĦš 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds: Rozentāle 
2. Vārds: Ilze 
3. Dzimšanas gads 1954. 
4. Tautība: Latviete 
5. Ăimenes stāvoklis: Šėīrusies 
6. Izglītība  

 

Institūcija Rīgas Politehniskais Institūts 

Sākot ar (gads/mēnesis) 1973. septembris 
Beidzot ar (gads/mēnesis) 1979. jūnijs 

Piešėirtais grāds vai diploms InŃenieris-celtnieks, specializācija Rūpniecības un 
civilā celtniecība 

Institūcija Rīgas tehniskā universitāte 
Sākot ar (gads/mēnesis) 1996. janvāris 

Beidzot ar (gads/mēnesis) 2000. jūnijs 
Piešėirtais grāds vai diploms InženierzinātĦu maăistra grāds būvniecībā 

7. Valodu prasme: 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 
krievu 5 5 5 
angĜu 4 3 3 

8. Dalība profesionālajās 
organizācijās 

9. Citas prasmes 
10. Patreizējais amats 
11. Darba pieredze 

Word for Windows, Excel, Corel DRAW, autoCAD 
CeĜu un tiltu katedras asistente RTU 29 gadi 

 

Valsts Latvija 

12. Profesionālās pieredzes apraksts: 
Laika periods (no/līdz) 2006. novembris – 2007.maijs 

Mācību metodiskā materiāla „Transportbūvju estētika‖izstrāde projekta 
Līguma Nr. 2006/0246/VPD/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0059/0007 
„Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas 
Tehniskā universitātē‖ ietvaros, kura izstrādi līdzfinansē ES 

Amats Izpildītājs 

Laika periods (no/līdz) 

Amats 

2004. janvāris - decembris Eirokodeksu 
tulkošana un harmonizēšana Līgumdarbu 
inŃeniere 
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2003. janvāris - decembris Eirokodeksu 
tulkošana un harmonizēšana Līgumdarbu 
inŃeniere 

Laika periods (no/līdz) 

Amats 

2002. janvāris - decembris Eirokodeksu 
tulkošana un harmonizēšana Līgumdarbu 
inŃeniere 

 

Laika periods (no/līdz) 

Amats 

2001. janvāris - decembris Eirokodeksu 
tulkošana un harmonizēšana Līgumdarbu 
inŃeniere 

 

Laika periods (no/līdz) 

Amats 

2000. maijs - septembris 
Metodiskā materiāla „Studentu iegūtās izglītības vērtēšana‖ izstrāde ES 
Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ ietvaros 
Izpildītājs 

 

Laika periods (no/līdz) 

Amats 

1999. decembris – 2000. septembris 
Būvdarbu vadītāja izglītības programmas izstrāde Phare programmas 
„Profesionālā izglītība 2000‖ ietvaros 
Izpildītājs 

 

13. Papildus informācija No 2000.g. projektu vadīšana un mācību procesa 
organizēšana RTU Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜā 
uz līguma pamata 

 

2009. gada 05. maijs I. Rozentāle 
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CURRICULUM VITAE  
 

1. Uzvārds: Putnaērglis 
2. Vārds: Voldemārs 
3. Dzimšanas gads: 1939. 
4. Tautība: Latvietis 
5. Ăimenes stāvoklis: Precējies 
6. Izglītība Augstākā 

 

Izglītības iestāde 9.1        Rīgas Politehniskais    instit ūts  

Datums:   sākot ar (mēnesis/gads) Septemberis 1958 - 
Beidzot ar (mēnesis/gads) Septemberis 1966 

Iegūtais grāds vai diploms Satiksmes ceĜu inženieris 
Izglītības iestāde 9.2        Rīgas Tehnisk ā universit āte 

Datums:   sākot ar (mēnesis/gads) 1973. gada janvāris 
Beidzot ar (mēnesis/gads) 2007. gada jūlijs 

Iegūtais grāds vai diploms InženierzinātĦu maăistrs (Mag.sc.Ing.) būvzinātnē 
1990. g., docents 2003. g. maijā. 

7. Valodu prasme: 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu(dzimtā valoda) teicami teicami teicami 
Krievu ěoti labi ěoti labi ěoti labi 
Vācu Labi Labi Labi 
AngĜu Viduvēji Viduvēji Viduvēji 

8. Papildus prasmes 

9. Patlaban ieĦemamie amati 

Labā līmenī pārvalda datorzinības, programmētāja prasmes 
„Fortran" „Basic", „Pascal" „PDP" u.c, angĜu valodu 
datorzinību līmenī, internetu, tīklu administrēšanu. Rīgas 
Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes 
Koledžprogrammu nodaĜas direktors, Būvinženieru 
skaitĜošanas centra direktors. 

 

10. Darba pieredze CeĜuprojekts-6 gadi 
RTU – 37 gadi 

11. Darbu izpildes valstis 

Valsts Latvija 
Nīderlande 
Vācija 
Ungārija 
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Polija 

12. Profesionālās   pieredzes apraksts: 
 

Datums:   sākot ar    -
beidzot ar   (mēnesis/gads) 

Decembris 1999. - septembris 2000. 
ES Phare programmas profesionālā izglītība 2000" LE 9703.01.01 
projekta „Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu 
izstrāde" 

Darba izpildes vieta Latvija, Nīderlande 
Kompānija Rīgas Tehniskā Universitāte, Nīderlandes Hertogenbošas augstskola 
IeĦemamais amats Izpildītājs 
Apraksts Apgūta pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas 

izstrādes metodika un piedalīšanās Transportbūvju speciālista 
programmas izstrādē ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ 
ietvaros. 

 

Datums:   sākot ar    -
beidzot ar   (mēnesis/gads) 

Septembris 2000 – līdz šim brīdim 

Darba izpildes vieta Latvija 
Kompānija Rīgas Tehniskā Universitātes BF Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜa 
IeĦemamais amats Direktors 
Apraksts Mācību procesa vadīšana un organizēšana. Pieteikti un pasniegti mācību 

priekšmeti „Datormācībā (pamatkurss)‖, „Datorgrafikā (būvgrafika)‖. 
2003. gada maijā ievēlēts par docentu Būvniecības fak. 

Datums:   sākot ar    -
beidzot ar   (mēnesis/gads) 
Darba izpildes vieta 
Kompānija 
Ieľemamais amats 
Apraksts 

Septembris 1992. – līdz šim brīdim 

Latvija 
Rīgas Tehniskā Universitāte, BF BūvinŃenieru skaitĜošanas centrs. 
Direktors 
BF NET uzturēšana un administrēšana. 

 

Publikācijas: 
-Phare projekts - profesionālā izglītība 2000". Izpildītāji: dr.sc.ing. J.Naudžuns, m.sc. 

ing. V.Putnaērglis; -„CeĜinieki būs!" ,m.sc. ing. 
V.Putnaērglis, „AutoceĜi" 4/2000; -Publicēti 6 raksti par tiltu 
konstrukciju optimizāciju: 
-Izstrādāta 1. līmeĦa profesionālo studiju (koledžas) programma „Būvdarbu vadīšana" 
2007. gadā 

2009. gada 21. aprīlī V. Putnaērglis 
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CU RR I CULUM    V IT AE 

PERSONAS DATI 

Vārds, Uzvārds 

Adrese 

Telefons 

E-pasts 

Tautība 

Dzimšanas vieta un datums 

DARBA PIEREDZE  

Datumi (no - līdz) 

Darba devējs un adrese 

Ieľemamais amats 

Darba veidi 

Datumi (no - līdz) 

Darba devējs un adrese 

Darbības sfēra 

Ieľemamais amats 

Darba veidi 

Andris Paegl ītis  

MurjāĦu iela 39, LV-1024, R īga, Latvija  

29148845 

andris.paeglitis@inzenierbuve.lv  

Latvietis 

Rīga, 1984. gada 7. jūlijs 

No 2007. gada 1. septembris 

Rīgas Tehniskā Universitāte, CeĜu un Tiltu katedra, Rīga, Āzenes 20 

Asistents 

Priekšmets: „Pamati un pamatnes” 

No 2006. gada 1. janvāra 

SIA   “InŃenierbūve”, Rīga, Āzenes 20-333 

InŃenierbūvju projektēšana, konsultēšana 

InŃenieris 

InŃenierbūvju apsekošana, projektēšana 

 

Datumi (no - līdz) 

Darba devējs un adrese 

Darbības sfēra 

Ieľemamais amats 

Darba veidi 

Datumi (no - līdz) 

Darba devējs un adrese 

Darbības sfēra 

Ieľemamais amats 

Darba veidi 

No 2005. gada 24. jūnija līdz 2005. gada 16. augustam 

Bachtold AG , Šveice, Mitholz 

RaŃošanas prakse. TuneĜa būvuzraudzība 

Būvuzrauga palīgs 

Lochbergas bāzes tuneĜa kvalitātes pārbauŃu veikšana, ăeotehnisko mērījumu 

veikšana, atskaišu veidošanu par katras dienas progresu būvniecībā. 

No 2004. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 29.jūlijam 

Norpox, Norvēăija, Oslo 

RaŃošanas prakse. CeĜu būvniecība. 
CeĜa strādnieks 

Asfalta frēzēšana un ieklāšana 

 

IZGLĪTĪBA  

Mācību laiks 

Mācību iestāde 

Studiju veids 

Iegūstamā izglītība 

2005. gads līdz 2007.gads 

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte 

Maăistra profesionālās studijas 

Maăistra grāds un inŃeniera kvalifikācija M.ing. 
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Izglītības līmenis       Augstākā izglītība 

Mācību laiks 

Mācību iestāde 

Studiju veids 

Iegūtā izglītība 

Izglītības līmenis 

2002. gads līdz 2005. gads 

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte 

Akadēmiskā bakalaura studijas 

InŃenierzinātľu bakalaurs būvzinātnē, B.sc.ing. 
Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 

 

Mācību laiks 

Mācību iestāde 

Studiju veids 

Iegūtā izglītība 

Izglītības līmenis 

1991. gads līdz 2002. gads 
Rīgas Juglas vidusskola 
Vispārējā izglītība 
Vidējā izglītība. Vidējā 
izglītība 

VALODAS.  

DZIMTĀ VALODA Latviešu  

 

CITAS VALODAS 

Valoda 

Lasītprasme 

Rakstītprasme 

Runātprasme 

CITA VEIDA INFORMĀCIJA 

AngĜu Vācu Krievu 

Labi Labi Pamatzināšanas 

Labi Labi Pamatzināšanas 

ěoti labi ěoti labi Pamatzināšanas 

 

Dalība starptautiskās 
profesionālās apvienībās 

Starptautiskās tiltu un būvju inŃenieru asociācijas biedrs (IABSE) 

 

Piedalīšanās   konferencēs 32nd Darmstadter Massivbauseminar - 6th International Probabilistic VVorkshop, 
2008. gada 26/27 novembris, Darmstadt, Vācija. 

ICTCT VVorkshop „Engineering solutions to improve traffic safty in urban areas 
addressing tehnical, social and behavioural aspects” 30/31 Oktobris 2008, Rīga, 
Latvija. 

IABSE Svmposium Jmproving Infrastructure VVorldvvide” 2007. gada 19-21 
septembris Veimārā, Vācijā. 

IABSE Svmposium Tovvards a Better Built Environment - Innovation, 
Sustainabilitv, Information Technologv", Melbourne, Australia, 11-13 September 
2002. 
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RTU Studentu zinātniskā konference 2005. gadā 27.aprīlī uzstājies studentu 
zinātniskajā konferencē par tēmu „Kalpošanas laika noteikšanas metoŃu analīze 
dzelzsbetona tiltiem”. 

Prasme strādāt ar datoru Regulāri lietoju Microsoft Office lietojumprogrammas (Word, Excel, PovverPoint). 
Apgūtas arī galīgo elementu aprēėinu programmas (Lira, Analysis). Ir praktiska 
darba pieredze zīmēšanas programmās (AutoCad, Bentley PovvertDraft). Ir 
pamatzināšanas programmā MathCad. 

 

Autovadītāja apliecība B kategorijas no   2002. gada 

Andris Paeglītis / _______________  / 
2009.gada 04.martā 
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CV 
 

1. Vārds, uzvārds Imants Mieri Ħš 
2. Adrese                                                                 Tallinas ielā 77 - 2, Rīga, LV - 1009 
3. Dzimšanas dati 1940.gada 6.maijā 
4. Tautība Latvietis 
5. Civilstāvoklis Šėīries 
6. Izglītība:  

 1964. - 1972.g. Rīgas      Politehniskais      institūts.      Rūpniecības      un 
 civilās celtniecības būvinženieris 
 1947. - 1958.g. Rīgas pils. 24. vidusskola. 

7. Darba pieredze:  

 12.1991.g. līdz šim brīdim Rīgas           Tehniskās           universitātes           Būvniecības 
 fakultātes Būvkonstrukciju katedras docents. 
 09.1977. - 12.1991.g. Rīgas           Tehniskās           universitātes           Būvniecības 
 fakultātes Būvkonstrukciju                katedras                vecākais 
 pasniedzējs.  

 07.1968. - 09.1977.g. Rīgas           Tehniskās           universitātes           Būvniecības 
 fakultātes Būvkonstrukciju          katedras          laboratorijas 
 vadātājs.  

 03.1967. - 07.1968.g. Rīgas           Tehniskās           universitātes           Būvniecības 
 fakultātes Būvkonstrukciju katedras mācību meistars. 
 05.1963. - 03.1967.g. Celtniecības     ministrijas     tresta     "Orgtehstroj" 
 inženieris.  
 01.1961. - 05.1963.g. LZA Arhitektūras un celtniecības institūta tehniėis, 

inŃenieris 
 09.1959. - 01.1961.g. Rūpnīcas "Autopribor" atslēdznieks. 
 08.1958. - 07.1958.g. Rūpnīcas "Etalons" virpotājs. 
8. Cita pieredze:  

Piedalījās LR Ekonomikas ministrijas realizētajā ES 
Pirmsstrukturālo fondu finansētajā projektā 
„Eirokodeksa   standartu   ieviešana   būvkonstrukciju 

projektēšanā‖ 2006.gadā 
Būvniecības      koledŃprogrammu      nodaĜas      studiju 
priekšmetu    „InŃenierbūvju    konstruktīvie    elementi 
(būvkonstrukcijas)‖ un „Konstruktīvo būvmateriālu 
darbība transportbūvēs‖ izstrādātājs. 
Latvijas   Nacionālā   Akreditācijas   Biroja   (LATAK) 
ārštata tehniskais eksperts; 
Būvmateriālu    un    Būvizstrādājumu    Akredit5ācijas 
Nacionālais Centrs (BBANC) ārštata eksperts; 
Būvkonstrukciju  katedras  mācību  priekšmeta  BBK 
428     Konstruktīvo     būvmateriālu     eksperimentālās 
pārbaudes izstrādātājs; 
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Latvijas BūvinŃenieru Savienības būvprakses 
sertifikāts būvkonstrukciju tehniskā stāvokĜa 
apsekošanā, konstrukciju rekonstrukcijas un 
pastiprināšanas projektu izstrādāšanā; 
Pieredze, kas gūta veicot 136 (aptuveni) ekspertīzes 
par būvju tehnisko stāvokli, nestspēju un avāriju 
cēloľiem. 

Piedalījies   vairāk   nekā   20   būvju   būvkonstrukciju projektu izstrādāšanā; 9.     Prasmes: 
Valodas prasmes: latviešu - dzimtā, krievu - tekoši, 
angĜu - tulko ar vārdnīcu. 
Būvju un būvkonstrukciju tehniskā stāvokĜa 
apsekošana un diagnostika, kā arī nesošo 
konstrukciju rekonstrukcijas un pastiprināšanas 
projektu izstrādāšana, atbilstoši Latvijas 
BūvinŃenieru savienības sertifikātam Nr.20-300. 

2009. gada 06.maijā I.Mieriľš 
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Dzīves un darba g ājums (CV)  

1. UZVĀRDS: REINIKS 

2. VĀRDS: MĀRTIĥŠ 

3. DZIMŠANAS DATUMS: 13. marts 1974. gads 

4. NACIONALITĀTE: Latvietis 

5. ĂIMENES STĀVOKLIS: Precējies, 2 bērni 

6. IZGLĪTĪBA: 1999 M.Sc. Ăeodēzijā, Rīgas Tehniskā universitāte 

7. VALODAS ZINĀŠANAS: Latviešu, Vācu, AngĜu, Krievu 

8. PROFESIONĀLO BIEDR ĪBU DAL ĪBNIEKS:  

Latvijas Mērnieku biedrība 

9. CITAS IEMAĥAS:  Datorgrafika; mērniecība ar datorinstrumentiem; 
inženierăeodēziskie darbi būvniecībā; pieredze vektorizējot 
un dešifrējot aeroplānus un satelītattēlus; tālizpētes datu 
apstrāde un analīze; pieredze veidojot GPS atbalsttīklu un 
darbā ar īso attālumu GPS uztvērējiem, RTK mērījumi; 
teritorijas un detālie plānojumi, augstas precizitātes 
lāzerskenēšana un datu apstrāde. 

10. PATREIZĒJAIS STĀVOKLIS:  
Lektors RTU Ăeomātikas katedrā 

11. DARBA PIEREDZE:  

monitoringa 

un 

2008. – pašreiz Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas 
centra eksperts 
2006. – 2008. TM licencēšanas komisijas loceklis 
2005. – 2009. SIA „GPS Partners” produktu speciālists 
2005. – pašreiz Rīgas Doma baznīca; ăeodēziskā 

eksperts deformāciju novērošanā 2005. – pašreiz 
RTU Ăeomātikas katedras lektors 2004. – pašreiz Latvijas 
Mērnieku biedrības valdes loceklis 2003. – pašreiz Latvijas 
Mērnieku biedrības kursu lektors 

organizēšana. 2002. –2005. RTU Ăeomātikas 
katedras asistents 2000. – 2005. SIA “MerKo” inženieris 
ăeodēzists 1997. – 2002. RTU ăeodēzijas un kartogrāfijas 
profesora grupas laborants. 
1995. – 2000. SIA “ĂKC” inženieris ăeodēzists 1995. 
– 1998. zvērināta mērnieka J. Klētnieka palīgs 
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12. KVALIFIK ĀCIJA:  Ăeodēzija, kartogrāfija, fotogrammetrija, GIS. 

13. PROFESIONĀLĀ PIEREDZE: 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss:  

1992. gada jūnijs - augusts 
Rīga, Latvija 
V/U "Latvijas Karte" 
Palīgstrādnieks 
Karšu rediăēšana 

1995. gada jūnijs - augusts 
Vācija 
Würzburga DVW un Würzburgas Tehniskā universitāte 
Praktikants 
Fotogrammetrijas un kartogrāfijas kamerālie darbi 

1995. gada septembris, - 1997. gada maijs 
Rīga, Latvija 
Mērniecības arodskola (Rīgas 3. arodskola) 
Pasniedzējs Studentu apmācība 

1997. gada februāris - 1998. gada aprīlis, 
Rīga, Jelgava, Latvija 
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Zemes dienests 
Datorgrafikas apmācības vadītājs Jelgavas reăionā 
EK   Phare   projekts   “Tehniskā  palīdzība   zemes  privatizācijai  un 
reăistrācijai Latvijā” 

1997. gada septembris, oktobris, 
Igaunija, Lietuva, Polija 
Latvijas Zemes dienests 
Viesis 
EK Phare projekta “Tehniskā palīdzība zemes privatizācijai un 
reăistrācijai Latvijā” ietvaros pieredzes apmaiĦas brauciens par 
GIS, fotogrammetrijas un kartogrāfijas jautājumiem. 

1996. gada novembris, - 1998. gada septembris, 
Latvija, Rīga, Jūrmala 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Vektorizēšanas un datu integrēšanas operators 
EK Phare projekts “CORINE land cover projekt” (CORINES 
zemes virsmas seguma kartēšana) 

1998. gada 19. – 25. jūnijs 
Brightona, Apvienotā Karaliste 
Royal School of Military Survey 
Viesis 
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Apraksts  XXI starptautiskais kongress Brightonā 

 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss:  

1998. gada maijs 
Latvija 
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Zemes dienests 
Viesis 

 

Apraksts  EK Phare projekta “Tehniskā palīdzība zemes privatizācijai 
un reăistrācijai Latvijā” ietvaros GIS konference 
“Ăeogrāfisko datu standrtizācija”. 

 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

1998. gada septembris - oktobris, 
Vācija 
Fachhochschule Karlsruhe/FH 
Students / Asistents 
Fotogrammetrijas   un   tālzondēšanas   kamerālie   uzdevumi.   GIS 
uzdevumi        ArcInfo    vidē.    Iepazīšanas    ar    studiju    programmu 
bakalaura līmenim. 

 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

2000. gada janvāris - jūnijs, 
Dānija 
Dānijas Tehniskā universitāte 
Students / Asistents 
Fotogrammetrijas un tālizpētes kamerālie darbi un uzdevumi 
(Eradas Imagine), GIS uzdevumi ArcInfo vidē. GPS praktiskie 
mērījumi ar Trimble L1 un L2 uztvērējiem. 

 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
darbības 

2004. gada februāris, 
Latvija 
Latvijas Universitāte 
Dalībnieks 
LU     64.     zinātniskā     konference.     ZiĦojums 

principiem un pielietojumu 

par     lāzerskeneru 

 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  

2004. gada maijs, 
Grieėija 
FIG 
Viesis 
FIG starptautiskā konference un semināri Atēnās 

2005. gada jūnijs - septembris, 
Latvija 
VZD / GPS Partners 
eksperts tehniskos jautājumos 
GPS bāzes tīkla izveide, uzstādīšana, aparatūras un 
programmnodrošinājuma instalācija, precizitātes novērtējums, 
RTK režīma apmācība 
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Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
vizualizācija 

un 

2005. gada oktobris - novembris, 
Šveice 
Leica Geosystems 
dalībnieks / Latvijas pārstāvis 
Apmācības  kurss  par tālizpēti  militārai  kartēšanai,  3D GIS 

prakstizēšnās (1 ned.), jaunāko programmproduktu konference 

semināri 
 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
tehnoloăijām, 

praktizēšanās 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
sistēmas 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
un 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss:  

2005. gada septembris, novembris, 
Latvija 
SIA „GPS Partners” 
dalībnieks 
Apmācības       kurss       par       augstas       precizitātes       lāzerskenera 

apstrādes iespējām, programmproduktu pielietojums, 

2006. gada februāris, 
Latvija 
Latvijas Universitāte 
Dalībnieks 
LU   66.   zinātniskā   konference.   ZiĦojums   par  GPS   bāzes 

izveidošanu un mērījumu precizitātes novērtējums. 

2006. gada oktobris, 
Šveice 
Leica Geosystems 
dalībnieks 
Mašīnu automatizācija; jaunāko programmproduktu seminārs 

apmācības kurss. 

2006. gada oktobris, 
Vācija, Minhene 
FIG 
Viesis 
FIG starptautiskais kongress, konference un semināri Minhenē 

2007. gada februāris, 
Šveice 
Leica Geosystems dalībnieks 
/ Latvijas pārstāvis 
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Jaunāko programmproduktu konference

 un semināri, 

par tālizpēti militārai kartēšanai, 3D GIS vizualizācija. 

2008. gada februāris, 
Latvija 
Latvijas Universitāte 
Dalībnieks 

LU   68.   zinātniskā   konference.   ZiĦojums   par   Rīgas   pastāvīgo 

staciju augstuma noteikšanu. 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts:  

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
virsmas 

2008. gada jūnijs, 
Zviedrija, Stokholma 
FIG 
Viesis 
FIG starptautiskais kongress, konference un semināri 

2008. gada marts, - 2009. gada septembris, 
Latvija, Rīga 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Projekta vadība 
LR AM ZPP „Valsts augstuma izejas līmeĦa noteikšana” 

2009. gada februāris, 
Latvija 
Latvijas Universitāte 
Dalībnieks 
LU  69.  zinātniskā  konference.  ZiĦojums  par  Latvijas  augstuma 

noteikšanu un sasaisti ar Eiropas augstuma sistēmu. 

RTU Būvniecības fakultātes Ăeomātikas katedras lektora Mārti Ħa Reinika 
zinātnisko darbu saraksts 

 

Nosaukums Darba 
raksturs 

Izdevniecības dati 

 

Līdzautori  

Polikoniskā kartogrāfiskā 
projekcija Latvijai  

9.3    lespi 
ēsts  

37. RTU studentu 
zinātniskās un 
tehniskās 
konferences 
materiāli, 1996 

1 Doc.  

J. 
Štrauhmanis  

1 
2 

Sabiles apkārtnes digitālā 
augstuma modeĜa 
novērt ējums 

9.4    lespi 
ēsts  

39. RTU studentu 
zinātniskās un 
tehniskās 
konferences 

1 9.5    Assist. 
J. Anc āns  
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Apraksts  
apmācības kurss 

Laika posms: 
Valsts: 
Darba vieta: 
Statuss: 
Apraksts  
GNSS 
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  materiāli, 1998,   3 

Satelītattēlu apstrāde  40. RTU studentu 1  
  9.6    Iespi  zinātniskās un  9.7    Assist.  
  ests  tehniskās 

konferences 
materiāli, 1999, 
RTU F. Candera 
studentu zinātniskā 
un tehniskā 

 I. Vaica  

  biedrība   4 

GPS* deformāciju   42. RTU studentu 1  
 mēr ījumi uz Liel ā Belta 9.8    Iespi  zinātniskās un  9.9        Madara 
 tilta  ests  tehniskās 

konferences 
materiāli, 2001, 
RTU F. Candera 
studentu zinātniskā 
un tehniskā 

 Caun īte 
MārtiĦš 
Sniedze  

  biedrība   5 

Lāzerskeneru         darb ības  LU 64. zinātniskā   
 principi un pielietojus  9.10 ? konference. 2004  9.11    Andris  

    Cinis  6 

Lekciju konspekts  2005   
 “Inženier ăeodēzija”  9.12 Sagat 

avošana 

  9.13    Māris 
KaĜinka  

 s stadij ā    7 

Lekciju konspekts  2005   
 “Ăeodēzija”  9.14 Sagat 

avošana 

  9.15 

 s stadij ā    8 

GPS          bāzes         sist ēmas  LU 66. zinātniskā 4  
 izveidošanu                                   un  9.16 ? konference. 2006  9.17    Jānis  

mērījumu             precizit ātes 
novērtējums  

   Kaminskis  

Jānis Zvirgzds 

9 

Rīgas      past āvīgo      GNSS  LU 68. zinātniskā 1  
 staciju                             augstuma  9.18 konference. 2008  9.19    Ivars  
 noteikšanu.     Aleksejen 

ko Baiba 
Ratkus  
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Nosaukums Darba 
raksturs 

Izdevniecības dati 

 

Līdzautori  10 

Latvijas                         augstuma 
virsmas      noteikšana      un 
sasaiste            ar            Eiropas 
augstuma sist ēmu.  

9.20 LU 69. zinātniskā 
konference. 2009 

6 9.21    Jāzeps 
Lazdāns 
Armands 
Celms Ivars 
Aleksejen ko 
Māris Ka Ĝinka 
Jānis Kl īve 

 Citas publikācijas 
9.22                                                                                                          9.23 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.24 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2003-1 

1 9.25 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.26 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2003-2 

1 9.27 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.28 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2004-1 

1 9.29 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.30 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2004-2 

1 9.31 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.32 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2005-1 

1 9.33 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.34 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2005-2 

1 9.35 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.36 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2005-3 

1 9.37 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.38 Iespi 
ests  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2006-1 

1 9.39 
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Profesionālo uzdevumu 
lapa 

9.40 lespi 
ēsts  

Žurn āls “M ērnieks” , 
2006-2 

1 9.41 

17 

18 

Publikācijas vortālā 
www.MERNIEKS.lv  

9.42 www.mernieks.lv 1 9.43 

Autors:  / M. Reiniks / 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

Curriculum Vitae  
 

Vārds, uzvārds Antra Roskoša  

Adrese ZaĜā iela 5 – 10, Rīga, LV 1010 

Tālrunis 29413614 

E-pasts antra_roskosha@inbox.lv 

Pilsonība LR 

Dzimšanas datums 23.06.67. 

DARBA PIEREDZE 

• Datumi (no – līdz) 
Darba devēja nosaukums 

• Amats 
• Darba pienākumi 

2005.01. – līdz šim laikam  
Rīgas Tehniskā universitāte 
Lektore 
Mācīt angĜu valodu 

 

• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Darba pienākumi 
• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Darba pienākumi 
• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Darba pienākumi 
• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Darba pienākumi 
• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Darba pienākumi 
• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
• Amats 

• Darba pienākumi 

1994.02. – 2003.09. 
Rīgas Imantas vidusskola 

AngĜu valodas skolotāja 
2004.04. – 2004.08. 
Rīgas 49. vidusskola 

AngĜu valodas skolotāja 
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IZGLĪTĪBA 

• Datumi (no – līdz) 

Iestādes nosaukums 
• Pamatpriekšmeti 

• Iegūtais grāds 
• Datumi (no – līdz) 

Iestādes nosaukums 
• Pamatpriekšmeti 

• Iegūtais grāds 

2006.09. – līdz šim laikam 

LU doktorantūra 

Izglītības vadība 

2002.09. – 2005.01. 
LU 
Izglītības zinātne 
Izglītības zinātľu maăistrs 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

CITAS VALODAS 

 
 

 Ang Ĝu valoda  
• Lasīšanas prasmes ěoti labi 
Rakstīšanas prasmes ěoti labi 
• Runāšanas prasmes ěoti labi 
 KRIEVU VALODA 
• Lasīšanas prasmes ěOTI LABI  
Rakstīšanas prasmes LABI 
• Runāšanas prasmes ěOTI LABI  

 

ORGANIZATORISKĀS PRASMES UN 
IEMAĽAS 

Patīk organizēt mācību procesu angĜu valodas nodarbībās 

 

TEHNISKĀS Autovadīšanas   prasme vairāk kā 10 gadus 

 

CITAS PRASMES UN IEMAĽAS PC prasme - Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS, PovverPoint 

PAPILDUS INFORMĀCIJA Patīk sportot, lasīt grāmatas un apmeklēt mākslas izstādes 
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Curriculum Vitae  

PERSONAS DATI 

Vārds, uzvārds Valentīna Lauziniece 

Adrese TīnūŃu ielā 12 – 27, Rīga, LV- 1021 

Tālrunis 29241378 

E-pasts Valentina.Lauziniece@rtu.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 25.11.1955. 

DARBA PIEREDZE 

• Datumi (no – līdz) 
Darba devēja nosaukums 

• Amats 

1993.-2009.g. 
RTU Valodu institūts 
Vācu valodas lektore 

RTU Valodu institūta padomes locekle, sēŃu sekretāre 
RTU Valodu institūta metodiskās komisijas locekle 
RTU Zinātniskās bibliotēkas un VI sadarbības koordinatore 
DITF, NVSD un VI mācību darba koordinatore 

Darba pienākumi Vācu valodas nodarbību vadīšana, metodisko materiālu, kontroldarbu, ieskaišu 
un eksāmenu materiālu izstrāde RTU DITF u.c. fakultāšu bakalaura 
studentiem; Lietišėo datorsistēmu institūta, Informācijas tehnoloăijas institūta 
maăistrantiem, RTU doktorantiem; nodarbību vadīšana, metodisko materiālu 
un programmu izstrāde VI bakalaura un maăistra augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmas „Tehniskā tulkošana” studentiem 

• Datumi (no – līdz) 

Darba devēja nosaukums 
1979.-1988.g. 
RPI Svešvalodu katedra 

 

• Amats 

Darba pienākumi 

IZGLĪTĪB
A 

Vācu valodas pasniedzēja, vecākā pasniedzēja 

Vācu valodas nodarbību vadīšana mācību priekšmetā, metodiskās padomes 
vadīšana, atbildīgā par mācību metodisko testu un eksāmenu materiālu 
izstrādi ABAF un citu fakultāšu studiju programmu studentiem 

 

• Datumi (no – līdz) 
Iestādes nosaukums 

• Pamatpriekšmeti 
• Iegūtais grāds 

1996.-1998. g. 
LU, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 
Pedagoăija, psiholoăija 
Pedagoăijas maăistrs (diploms) 
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• Datumi (no – līdz) 
Iestādes nosaukums 

• Pamatpriekšmeti 
• Iegūtais grāds 

1974.-1979. g. 
LVU, Svešvalodu fakultāte 
Vācu valoda un literatūra, pedagoăija, tulkošana 
Vācu valodas filologs, pasniedzējs, tulks (augstākā izglītība- diploms) 

CITAS VALODAS  
 

Vācu  
• Lasīšanas prasmes Izcili 

• Rakstīšanas prasmes Izcili 
• Runāšanas prasmes Izcili 

Krievu  
• Lasīšanas prasmes Izcili 

• Rakstīšanas prasmes Izcili 

• Runāšanas prasmes Izcili 
AngĜu  

• Lasīšanas prasmes Labi 
• Rakstīšanas prasmes Gandrīz labi 
• Runāšanas prasmes Labi 

ORGANIZĀCIJAS PRASMES UN Mijkultūru ko 

IEMAĥAS prasme, darb 

TEHNISKĀS PC (Windows), Microsoft Word, Internet 

 

PAPILDUS 
INFORMĀCIJA 

Kvalifikācijas celšana: 2009.g.- LU zinātniski praktiskais seminārs „Zinātniskā 
pētījuma process un metodes” (sertifikāts) 

2004.g.-  Eiropas akadēmijas organizētais  107.  Eiropas 
pedagogu seminārs Bonnā 
un Briselē (sertifikāts) 

2004.g.- LU Apmācības un konsultāciju centra „Grāda” 
kursi (sertifikāts) 

2002., 2003.g.- Latvijas Zonenbergas biedrības 
konferences (apliecinājumi) 

2000.g.- Gētes institūta 2. Baltijas vācu valodas 
docētāju seminārs (sertifikāts) 

1998.g.- Linenburgas Austrumu akadēmijas izglītības 
centra organizētais 

seminārs       “Izglītība       un       sabiedrības       attīstība” 
(sertifikāts) 

Maăistra zinātniskā darba aizstāvēšana pedagoăijā 
1997.g.- Vācu - ārzemju biedrības organizētā studiju un 

informācijas nedēĜa 
Lībekā (sertifikāts) 1996.g.-       LU       Valodu       centra       “Minstere       -       

Rīga” organizētais informatīvais 

89 

Mijkultūru komunikācija, situāciju analīze, konfliktu menedŃments, prezentācijas 
prasme, darbs komandā, daŃāda mēroga pasākumu organizēšana, plānošana 
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seminārs „Datoru lietošana svešvalodu apmācībā” 
(sertifikāts) 

1995.g.-      Vispasaules      vācu      Zonenbergas      biedrības 
organizētā informatīvā 

nedēĜa “Dzīve VFR” Zonenbergā   (sertifikāts) 1994.g.-   Vācu   
akadēmiskā  apmaiľas  dienesta   Baltijas vācu valodas 

docētāju seminārs        „Svešvalodu        apmācības 
metodes” (sertifikāts) 

. 1994.g.- Vācu - ārzemju biedrības kursi Baltijas un 
Skandināvijas valstu vācu 

valodas mācībspēkiem Lībekā (sertifikāts) 

Sabiedriskais    darbs: Vispasaules    vācu    Zonenbergas    biedrības    biedre, 
Latvijas Vācu valodas 

skolotāju asociācijas locekle 

Pētnieciskā darba virziens: 

Pedagoăijas   vēstures   zinātne,   lingvistika, 
didaktika 

Zinātniskais pētījums: „J.G. Herdera personība un viľa  devums 
latviešu tautas kultūras vēsturē un 

pedagoăiskās domas attīstībā” 
Publikācijas: „J.G.Herders latviešu tautas kultūras un pedagoăiskās 
domas vēsturē” 

krājumā „Laikmets un personība”, RAKA . 2000. 
Mācību     metodiskais     materiāls     vācu     valodā     NVSD 

studentiem „Studentu 
grāmata ”, RTU 2004.; atjaunošana-2007. 

Tekstu   krājums   vācu   valodā    „Roboter   im    Blickpunkt”, 
RPI 1987. 
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L īgas Biezās 

dzīves un darba gājums 

Personas kods 200735-10633 
Dzimšanas vieta       Latvija, Mārcienas pagasts 
Dzīvesvieta Rīga, Slāvu iela 15, dz.13 
Izglītība 1954. - 1959. - LVU Fizikas un matemātikas fak., 
studente 1970- 1973. - Latvijas ZA Fizikas inst., Matemātikas laboratorija, 
aspirante Zinātniskie grādi un akadēmiskie nosaukumi 

1975. -   fizikas un matemātikas zinātľu kandidāte 1980. -   
docenta nosaukums Augstākās matemātikas katedrā 

1992.  -  matemātikas  doktora  zinātniskais  grāds   par   disertāciju   "Dinamisko sistēmu 
izšėires problēmas daudzdimensiju telpā" Nodarbošanās 

1962.- 1967. - asistente RPI Augstākās matemātikas katedrā 1967.- 1970. - 
vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā 1973.- 1978. - 
vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā 1978.-    1982.    -    
docenta    v.i.,    vēlāk    docente    RPI    Augstākās    matemātikas 

katedrā 1982.-   1987.   -   RPI  Augstākās   matemātikas   
katedras   vadītāja,   docente   RPI 
Augstākās matemātikas katedrā 
kopš    1987.    -    docente    RPI    (vēlāk    RTU)    Augstākās    matemātikas    (vēlāk 
InŃeniermatemātikas)    katedrā,    vēlāk    InŃeniermatemātikas 
institūta Diskrētās matemātikas un matemātiskās 

informātikas profesora grupā, InŃeniermatemātikas katedrā. 
Zinātniskās publikācijas (skaits) 
Raksti zinātn. Ńurnālos, rakstu sējumos, konferenču tēzes - 13 Citas 
zinātniskas publikācijas - 3 Publicētā mācību literatūra (skaits) Mācību 
līdzekĜi - 17 Metodiskie raksti - 3 

Akadēmisko kursu programmas - 10 
Zinātniski pētnieciskā darbība (tēma) 
Diferenciālvienādojumu     dinamiskās     sistēmas,    izšėires     problēmu     kritēriji 
daudzdimensiju telpā Metodiskā darba galvenie virzieni 

1) Uzdevumu   krājums   augstākajā   matemātikā   -   trīs   izdevumi,   
"Zvaigzne", 
1984., 1986., 1996. 

2) Mācību līdzekĜi iestājpārbaudījumiem RTU, 10 izd. 
Akadēmiskie kursi 

1967.- 1998. - Augstākā matemātika un inŃeniermatemātika 
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CURRICULUM VITAE  

Sandra Gudzuka 

Dzimšanas datums: 1958.g.28.aprīlis 
Personas kods: 280458-12753 
Adrese: Kr.Valdemāra iela 39,dz.20, Rīga, LV 1010 
Tālruľa nr. 7227393 

Darba vieta; RTU, HI Socioloăijas un pedagoăijas katedras 
docente ( praktiskā) 

 

Izgl ītība: 
fakult āte 

1996. – LU Pedago ăijas un psiholo ăijas  

psiholoăijas maăistrs 

1984. – ěeľingradas(Pēterburgas) valsts universitāte, 
Psiholoăijas fakultāte psihologa pasniedzēja 
diploms 

1976. – Rīgas 49.vidusskola 

 

Darba pieredze. 
Mācību metodiskā darbība 

1993.- 1999.g. Semināru-treniľu ―Efektīva pārdošana ― programmas 
izveide un realizācija. Programma īstenota daŃādu 
organizāciju     reklāmas     aăentu     un   pārdevēju 
profesionālajā apmācībā. 

1984.- 1999.g. šim laikam. RTU Socioloăijas un pedagoăijas katedra. 
Lektore. 

1991.- 1999.g. Līdzdalība socioloăiskajos un mārketinga pētījumos. 
Fokusa grupu radīšana ( ―Baltijas Datu Nams‖, SKDS, 
ADM un citur ). 

1997.- 1998.g. VND ―Lietišėās psiholoăijas‖ metodiskā semināra 
vadīšana un programmas izveide Darba meklētāju 
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klubu lektoriem. 

1996.- 1997.g. "Saskarsmes mākslas" eksperimentālas programmas 
izveide skolām. 

- 2 - 

1994.- 1995.g. VAS "Saskarsmes" programmas izstrāde un ierēdĦu 
apmācība. 

Konsultatīvā darbība personāla vadības, atlases 
un novērtēšanas jautājumos. 

1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Menedžmenta 

akadēmiju ( projektu realizācija veikaliem 
"Bergs", "Burda Moden"; "Balt Com"). 

1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Biznesa skolu 
( projekta realizācija "Statoil"). 

1993.- 1999.g. Individuālie darba līgumi ar organizācijām 
(Banka Baltija, RD Media, Dienas Bizness 
un citi). 

1997.- 1999.g. LPPA Sertifikācijas komisijas locekle. 

Papildizglītība: Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts. 
Psihodiagnostika, psiholoăiskā konsultēšana. 
( 1986.g., 1992.g., 1997.g.). 

Tallinas Pedagoăiskais institūts. 
Videotreniľu apmācība ( 1988.-1989.g.). 

The Course on Communication and Psychology 
for the Trainers Affiliated to the   Training Programm 
for CS ( EU-PHARE PROGRAMME   1994.-1995.g.). 

College For the Nursing and Caring Professions in 
Eskilstuns. Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.). 
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Publikācijas: Industriālās attiecības., RTU, 1997., metodisko 
rakstu krājums, (autoru kolektīvs). 

Rīgā, 2009.g. Sandra Gudzuka 
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Personas dati 

Izglītība 

Curriculum vitae Atis 
Zari Ħš Adrese: Āzenes iela 20, Rīga, 
LV1048, e-pasta adrese: 
atis.zarins@rtu.lv, tālrunis: 26431659 

Gads:  1995 -2006 
Iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte 
Specialitāte - Transports un satiksme, tēma:   AutoceĜa trases 
dinamiskā uztvere un vizuālās kvalitātes novērtēšanas un 
optimizācijas iespējas”  
Iegūtais grāds, diploms: InženierzinātĦu doktors būvniecībā 

Gads: 1991.-1994. Iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte 
Specialitāte - AutoceĜi Iegūtais grāds, diploms: 
InženierzinātĦu maăistrs būvniecībā 

Gads:  1982.- 1989. 
Iestāde: Rīgas Politehniskais institūts 
Specialitāte - AutoceĜi 
Iegūtais grāds, diploms: Inženieris - celtnieks 

Papildu Gads: 1996. mar- jul, Iestāde: University of Padova, Italy, Institute of 
izglītība Transpotrtation 

Nodarbošanās Gads: 1989.g. - 1991.g. 
Iestāde: projektēšanas firma "Agroprojekts" 
Amats: inženieris, ceĜu projektēšanas nodaĜā 

Gads: 1991. - 1992. 
Iestāde: projektēšanas firma "Zemesprojekts" 

Amats: inženieris, zemes ierīkotājs 

Gads: kopš 1994 
Iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte 

Amats: lektors, docents, pētnieks 

Gads: kopš 1998 
Iestāde: SIA "Inženierbūve" 
Amats: inženieris, projektu vadītājs 

Gads:  1999. - 2008. 
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Iestāde: SPI Ventspils 
Konsultācijas" Amats: 
eksperts 

SIA "Biznesa Konsultāciju Centrs", SIA "NK 

Gads: 1998-2008. 
Iestāde: AS "Agroprojekts, AS "CeĜuprojekts", BRD projekts", KMK 
projekts 
Amats: inženieris- konsultants 

Zinātniskā 
darbība 

Pētījumu skaits: 5 
Publikāciju skaits: 11 
Pētījumu projekti 

 

1. Asfaltbetona paraugu deformatīvo īpašību izpēte 

2. CeĜa pārvada pārbaude ar slodzi 

3. CeĜa konstrukciju novērtēšana smagsvara kravas 
pārvietošanai 

4   Par lidlauka seguma rekonstrukcijas risinājumu 
atbilstību. 

5.   Traffic safety and driver‘ s psychophysiology. 

 

Publikācijas 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

LVS 190-4:2000 CeĜu projektēšanas noteikumi 
VairāklīmeĦu ceĜumezgli, J. Naudžuns, J 
Bidzāns, A. ZariĦš, 2000, VSIA Latvijas 
Standarts. 
ZariĦš A.Traffic safety and driver‘s 
psychophysiology. //In: Proceedings of the 
Nordic-Baltic Transport Research Conference, 
vol. 2, Session 3, pp. 3-8., Rīga, 2000. 
ZariĦš A. Estetic and psychophysiological aspects 
of perception of motorroad share. //In: 
Proceedings of the IV Conference on Road 
Traffic Safety Problems in Roads and Bridges, 
Pultusk, Poland, 
LVS 190-7:2002 CeĜu projektēšanas noteikumi 
VienlīmeĦu autostāvvietas, A. ZariĦš, J Bidzāns, 
2002, VSIA Latvijas Standarts. 
ZariĦš A.   CeĜa trases projekta līnijas aprakstam 
lietoto funkciju analīze. //krājumā RTU 
zinātniskie raksti Arhitektūra un būvzinātne. 191- 
194.lpp., - Rīga, RTU, 2001. 
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6. A. ZariĦš, Metodiskie norādījumi praktiskajiem 
darbiem priekšmetā "Projekti Kl un K2", Rīga, 
RTU, BF,2006. 

7. ZariĦš A. AutomobiĜa vadības procesa struktūras 
analīze. //krājumā RTU zinātniskie raksti 
Arhitektūra un būvzinātne., - Rīga, RTU, 2006. 

8. ZariĦš A. The dvnamic approach to evaluation of 
visible road image. 109-114p //In: The Baltie 
Journal of Road and Bridge Engineering, -
Vilnius, VGTU, 2006. 

9. ZariĦš A, Naudžuns. J. , AutoceĜu projektēšanas 
pamatkurss, - Rīga , RTU, 2007. 

10. 9.LVS 190-3:2002 CeĜu projektēšanas noteikumi 
VienlīmeĦu ceĜumezgli, A. ZariĦa red., 2008, 
VSIA Latvijas Standarts. 

11. 10. A. ZariĦš, Ieteikumi automaăistrāĜu un 
ātrgaitas ceĜu projektēšanai. Rīga , LVC, 2008. 

Dalība 2000., Rīga, Nordic-Baltic Transport Research 
konferencēs Conference 

2000., Pultusk, Poland, IV Conference on Road Traffic 
Safety Problems in Roads and Bridges 
2007. Sep., Parīze, WRA, Pasaules CeĜu Kongress 
2008. apr., ěubĜana, EU, 2. Transport Research Arena 
2008. jun., łenēva, EU, 7. Eiropas ITS kongress 2008. 
okt., Rīga, EU, 21. ICTCT - Workshop 

20.02.2009 
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10DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

1.Uzvārds: Grabis 

2.Vārds: Jānis 

3.Dzimšanas gads: 1939.gada 17.maijs 

4.Tautība: Latvietis 

5.Izglītība: augstākā 
 

10.1             Mācību iest āde Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Laiks: 
no(mēnesis/gads) līdz 
(mēnesis/gads) 

09.1958- 06.1963 20.11.1969-
25.09.1975 

26.10.1992 

Diploms(i) un/vai 
zinātnisais grāds(i) 

Inženieris celtnieks Tehnisko zinātĦu 
kandidāts 

InženierzinātĦu 
doktors (Dr.sc.ing.) 

6.Valodu prasme: (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1-teicami un 5-vāji)  
 

11      Valoda 12      Lasīšana 13      Sarunāšanās 14      Rakstīšana 

Latviešu  Dzimtā valoda 

Krievu  5 5 5 

Ang Ĝu 4 4 4 

7.Līdzdalība profesionālās organizācijās: Latvijas būvinŃenieru savienības biedrs. 

8.Citas prasmes: prasme strādāt ar datoru (Microsoft Office programmām) 

9.IeĦemamais amats: RTU Būvniecības fakultātes BūvraŃošanas institūta direktors, 

Civilo ēku būvniecības profesora grupas vadītājs; as.prof. 

10.Strādā RTU: 1961.g.-1963.g. un kopš 1975.gada 

11.Galvenās darbības sfēras: speciālistu apmācība, 
zinātniskie līgumdarbi, 
ēku tehniskā stāvokĜa novērtēšana, 
konsultācijas par būvniecības problēmām. 

12.Profesionālās pieredzes saraksts: 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz 09.1975- pašlaik 

98 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

 

(mēnesis/gads)  

14.1             Vieta  Latvija 

14.2             UzĦēmums  Rīgas Tehniskā universitāte 

14.3             Amats  Būvražošanas institūta direktors 

Apraksts Maăistra un bakalauru darbu vadīšana, 
grunts mehānika, pamati, arhitektūra 

 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz 

(mēnesis/gads) 

11.1969 - 09.1975 

14.4             Vieta  Latvija 

14.5             UzĦēmums  Latvijas celtniecības zinātniskais 
eksperimentālās tehnoloăijas institūts 

14.6             Amats  Laboratorijas vadītājs, Zinātniskais 
sekretārs 

Apraksts Jaunu materiālu un konstrukciju 
izstrādāšana, izmantojot vietējos 
materiālus 

 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz 
(mēnesis/gads) 

11.1966 - 11.1969 

14.7             Vieta  Latvija 

14.8             UzĦēmums  Rīgas Tehniskā universitāte 

14.9             Amats  Klātienes aspirants 

Apraksts Kandidāta disertācijas izstrāde par 
tematiku, kas saistīta ar nesagraujošo 
metoŃu izmantošanu būvmateriālu izpētē 

 

Laiks: no mēnesis/gads) līdz 
(mēnesis/gads) 

09.1963 - 11.1966 

14.10        Vieta  Latvija 

14.11        UzĦēmums  ZA Polimēru mehānikas institūts 

14.12        Amats  Vecākais inženieris 

Apraksts Materiālu pārbaužu metodikas izstrāde. 
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 Polimēru materiālu mehāniskās 
pārbaudes. 

13. Svarīgākās publikācijas (monogrāfijas):  

• J.Grabis. Dzīvojamās ēkas pārbūve. Monogrāfija. Izdevniecība "Avots", 2003.g., 302 
lpp. 

• J.Grabis. Amatnieka darba rīki. Monogrāfija. Izdevniecība "Avots", 2002.g., 286 lpp. 
• J.Grabis. Dārza teritorijas labiekārtošana. Monogrāfija. Izdevniecība "Avots", 

2000.g., 165 lpp 
• J.Grabis. Mājas atjaunošana. Monogrāfija. Izdevniecība "Avots",1999.g., 260 lpp. 

• J.Grabis. Amatnieka rokasgrāmata. 1.daĜa. Izdevniecība "Avots", 1999.g., 179 lpp. 
• J.Grabis. Amatnieka rokasgrāmata. 2.daĜa. Izdevniecība "Avots", 2000.g., 160 lpp. 
14. Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 

• LLU Mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” govju 
novietnes “Līgotnes” pārseguma konstrukciju 
nestspējas noteikšana. 2005. g Līgumdarba vadītājs. 

Viesnīcas Radissons SAS Daugava nesošo sienu plaisu rašanās iemeslu noteikšana. 
2005.g.Līgumdarba vadītājs. 
Rūpnīcas  "Latvijas  bērzs"   ėieăeĜu  mūra  torĦa  nesošo  konstrukciju  nestspējas 
noteikšana. 2003.g. Izpildītājs. 
VAS   "Latenergo"   administratīvās   ēkas  Pulkveža  Brieža  ielā   12  konstrukciju 
novērtējums pirms kapitālā remonta. 2002.g. Izpildītājs. 
Rekonstruētās  ēkas  Katrīnas  ielā   12   defektu  rašanās  iemeslu  izpēte.   2002.g. 
Izpildītājs. 
Dzīvojamo māju Jūrmalā, Puėu ielā 7 kompleksa novērtējums. 2002.g. Izpildītājs. 
Latvijas vēstniecības Prāgā pamatu pastiprināšanas projekta novērtējums. 200l.g. 
Izpildītājs. 
Latvijas pasta jaunbūves Rīgas lidostā projekta ăeotehniskais novērtējums.2000.g. 
Izpildītājs. 
Vairogu ielas kustības pārvada pievadceĜu grunts noblīvējuma noteikšana. 1999.g. 
Līgumdarba vadītājs. 

15.Citas aktivitātes: 
• Programmas "Profesionālo bakalauru un maăistru apmācība specialitātē 

"Būvniecība"" materiālu sagatavošana, specialitātes standarta izstrāde un 
apstiprināšana, programmas licenzēšana un starptautiska akreditēšana. RTU, 
Būvniecības fakultāte., 2002. - 2004.g. Programmas "Būvniecība" direktors. 

14.13 16. RTU būvniec ības profila izlaiduma darbu vad īšana:  

• Akadēmisko maăistru vadīšana - 8 darbi. 
• Akadēmisko bakalaura darbu vadīšana - 36 darbi. 
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• Profesionālo maăistru darbu vadīšana - 15 darbi. 
• Inženierpojektu vadīšana - 22 darbi. 
17. Lekcijas un semināri: 
• Kursu Ăeotehnika I un II lekciju un praktisko nodarbību vadīšana latviešu un angĜu 

valodā. 
• Kursu Arhitektūras projektēšanas pamatkurss un Arhitektūras projektēšanas 

papildkurss lekciju, praktisko nodarbību un kursa darbu vadīšana. 

14.14 18. Praktisk ā būvinženiera darb ība:  

• No 2002.gada SIA "ASMĀRA" būvuzraugs, tehniskais konsultants. 
• No 1999.gada SIA "Casno" tehniskais konsultants par koka statĦu ēku projektēšanu un būvniecību. 

No 1995 .gada sertificēts būvinženieris ar tiesībām veikt "Ēku un to konstrukciju tehnisko apsekošanu" (LBS Būvprakses 
sertifikāts Nr.20-205). Katru gadu vidēji tiek veiktas 15. . .20 ēku un to konstrukciju tehniskā stāvokĜa ekspertīzes. 

• No 2005 .gada sertificēts būvinženieris ar tiesībām veikt "Ēku būvuzraudzību" (LBS Būvprakses sertifikāts Nr.20-4814). 
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Dzīves un darba gājums 

Vārds, uzvārds: Anatolijs JemeĜjanovs 
Personas kods: 300737 - 12701 
Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils rajons 
Dzīves vieta: Rīga, LV -1057, Lokomotīves iela 78 - 39 
Darba vieta: Rīgas Tehniskā Universitāte, CA prof. gr. vadītājs. 
LR zinātniskais grāds, diploms #, specialitāte: Dr.habil.sc.ing., Nr. B- 
Dr000063, ugunsdrošība. 
Praktiskā darbība: no 1958. līdz 1986.gadam - LR ugunsdzēsības 
pārvalde, daŃādos amatos. 

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

CA prof. gr. vadītājs. 
Zinātniskā darba virziens: tehnogēna drošība un ugunsdrošība. 
Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994.-1999.):izstrādāti 4 jauni 
ugunsdzēšanas sastāvi. Saľemti 3 izgudrojumu patenti Latvijā. Izpētīta 

kravu tranzīta bīstamība Latvijā un izstrādātas rekomendācijas u.c. 
Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas: l) The concept of 

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

npenMyu ĜecTBa MejiKOflnepcnoHHO Īi nepea flpyrMMM omeTyLueu ĜMMM 

Beu ĜecTBaMM , 1999., C-rieTep6ypr ; 3) HoBbie noflXflbi K HopMMpoBaHMK)  

CMCTeM npo™Bono>KapHoro B0fl0CHa6>KeHMq , 1998., C-rieTep6ypr ; 4) 
Poūb M Medo flno B no>KapHO -onepa™BHOM o6cny>KMBaHMM OSMTOB 

1998., C-neTep6ypr ; 5) ripoSneMbi o6teKTMBHO Īi oueHKM  

no>KapoBpbiBOonacHOCTM 1998., C-neiep6ypr un citi. 
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 100. 
Valodu prasme: latviešu-3 pakāpe, vācu-apmierinoši, un krievu-brīvi. 
Kvalifik ācijas celšana: Patstāvīgi, izmantojot Oklahomas Universitātes 
(ASV), Laisteras Universitātes (Lielbritānija) un citu valstu mācības 
iestādes un glābšanas dienestus zinātniskus un metodikas materiālus. 
Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU senātā, IEF Domē un 

Darba un civilās aizsardzības institūtā. 
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Uzvārds: 

Vārds: Gjunsburgs 
Dzimšanas gads: Boriss 
Tautība: 11.jūlijs, 1940 
Civilstāvoklis:        Krievs 
Izglītība: Precējies 

1958-1963   -Saratovas Politehniskais institūts 

Grāds- diplomēts inŃenieris 
1966 -1969 - Saratovas Politehniskais institūts 
Grāds-inŃenierzinātľu doktors 
Valodas prasme: Krievu, latviešu, angĜu 

IeĦemamais amats     Rīgas Tehniskās Universitātes, ūdensapgādes un 
kanalizācijas katedras vadītājs un profesors 

Profesionālā pieredze: 
1964-1966 -inŃenieris ūdensapgādes un 

kanalizācijas specialitātē 
1966-1969 - doktorantūra 
1970- asistents, lektors, docents 

Rīgas Tehniskajā Universitātē, ūdensapgādes 
un kanalizācijas katedrā 

Profesionālā aktivit āte: 
1979-1980 -Budapeštas Tehniskajā Universitāte. 
ūdensapgādes katedrā (prof. Kazak) 

1987- -Maskavas valsts Universitāte, 
hidraulikas kursi 1988-

1989 -Royal Tehnoloăijas institūts, 
inŃenierzinātnes fakultātē, hidraulikas 
laboratorijā 

L īdzdalība profesionālās organizācijās: 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloăijas inŃenieru Savienība 

Publikācijas: Publicēti 40 raksti hidraulikas novirziena. 
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Darba un dzīves gājums (Curriculum Vitae) 

Vārds, uzvārds Māris Zemītis 
Adrese Talsu iela 12, Rīga, LV 1002, Latvija 
TālruĦi 7611392 (m), 7089143 (d), 9197868 (mob.) 
Elektroniskais pasts zemitis@bf.rtu.lv 

Izglītība un akadēmiskie grādi 
 

Organizācija Latvijas Būvinženieru savienība 

Datumi (no – līdz) 2003. gada septembris 
Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Kursi par būvniecību reglamentējošo likumdošanu 

 

Organizācija Latvijas AutoceĜu direkcija un Norvēăijas ceĜu 
administrācija 

Datumi (no – līdz) 2001. gada maijs 
Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Kursi par transportbūvju tehnisko apsekošanu 

 

Universitāte Stenforda universitātes (ASV) InženierzinātĦu 
fakultāte (School of Engineering) 

Datumi (no – līdz) 2000. gada jūnijs – jūlijs  

Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Zinātniskie pētījumi par lielpilsētu satiksmes 
organizācijas problēmām 

 

Universitāte Mančesteras universitāte (Lielbritānija) 
Datumi (no – līdz) 1997. gada janvāris – februāris 

Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Eiropas līmeĦa būvniecības projektu vadības eksperts 

 

Universitāte Rīgas Tehniskā universitāte 

Datumi (no – līdz) 1991. gada decembris 
Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Docenta zinātniskais nosaukums (RTU Padomes 
sēdes 23.12.91, lēmums Nr. 371) 

 

Universitāte Maskavas AutomobiĜu un ceĜu institūts 

Datumi (no – līdz) 1980. gada janvāris – jūnijs 

Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Tehnisko priekšmetu pasniedzējs 

Universitāte Rīgas Politehniskais institūts 
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Datumi (no – līdz) 1962. gads – 1971. septembris 

Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

Satiksmes ceĜu inženieris 

 

Universitāte Rīgas Celtniecības tehnikums 
Datumi (no – līdz) 1958. gada septembris – 1962. gada jūnijs 

Iegūtais grāds vai diploms, 
vai pētījumu joma 

AutoceĜu būves un ekspluatācijas tehniėis 

Profesionālā pieredze 
 

Darba devējs Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
Datumi (no – līdz) 1990. gada janvāris – līdz šim 

Darba vieta Rīga, Latvija 

IeĦemamais amats RTU CeĜu un tiltu profesoru grupas docents 
Amata pienākumu 
apraksts 

Lekciju kurss “CeĜu ekspluatācija”  

 

Darba devējs SIA Inženierbūve 

Datumi (no – līdz) 1996. gads – līdz šim 

Darba vieta Rīga, Latvija 

IeĦemamais amats In Ńenieris - eksperts 
Amata pienākumu 
apraksts 

Tiltu un caurteku tehniskā apsekošana 

 

Darba devējs RTU CeĜu būvmateriālu laboratorija 
Datumi (no – līdz) 2000. gada jūlijs – 2003. gada novembris 
Darba vieta Rīga, Latvija 

IeĦemamais amats Eksperts 

Amata pienākumu 
apraksts 

CeĜu segumu un to materiālu kvalitātes kontrole 

 

Darba devējs Prāgas Tehniskā universitāte 

Datumi (no – līdz) 1989. gada jūnijs – augusts 
Darba vieta Prāga, Čehoslovākija  

IeĦemamais amats Studentu prakses vadītājs 

Amata pienākumu 
apraksts 

Transportbūvju ekspluatācija 

 

Darba devējs LatTjumeĦDorStroi 
Datumi (no – līdz) 1982. gada maijs – 1982. gada augusts 
Darba vieta TjumeĦas apgabals, PSRS 
IeĦemamais amats Studentu prakses vadītājs 

Amata pienākumu 
apraksts 

Betona ceĜu būve naftas un gāzes ieguves rajonos 
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Darba devējs Rīgas Politehniskais institūts 

Datumi (no – līdz) 1975. gada septembris – 1989. gada decembris 

Darba vieta Rīga, Latvija 

IeĦemamais amats CeĜu un tiltu katedras vecākais pasniedzējs 

Amata pienākumu 
apraksts 

Lekciju kursi “CeĜu projektēšana” un “Satiksmes 
organizācija”, kursa un diplomprojektēšana 

Dalība profesionālajās organizācijās 
 

Latvijas Būvinženieru •    LBS būvprakses sertifikāts autoceĜu, ielu un 

savienība (LBS) tiltu b ūvuzraudzībā un tehniskajā 
 apsekošanā Nr. 20-3069 
 •    LBS eksperts specialitātē “ AutoceĜi’  

Latvijas Mērnieku biedrība    |        .    Zvērin āta mērnieka sertifik āts Nr. 164 

Valodu prasme 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu Dzimtā valoda (5) Dzimtā valoda (5) Dzimtā valoda (5) 
Krievu 5 5 5 

AngĜu 4 4 4 

Papildus prasmes 
 

Datora prasme MS Office (Word, Excel), Internet Explorer 
Auto vadības prasme B kategorijas vadītāja apliecība 
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.CV 

Personas dati 
Boriss JeĜisejevs dzim. 1976. gada 22. jūlij ā, Rīgā 
Latvijas Republikas pilsonis 
Ăimenes stāvoklis: šėiries, ir bērns 
dzīv. Rīgā, Dzirciema ielā 49 dz. 54, tālr. 28354313 

Izglītība 
1983. g. – 1994. g. – Rīgas 68. vidusskola. 
1994.g. – 1997.g. – Rīgas Tehniskā Universitāte Būvniecības fakultāte (inŃenierzinātľu 
bakalaura grāds būvniecībā). 
1997.g.    –    1999.g.    –    RTU   Būvniecības    fakultāte    Transportbūvju    institūts    (inŃeniera 
kvalifikācija transportbūvju specializācijā). 
1999.g. – 2001.g. – RTU Būvniecības fakultāte Transportbūvju institūts (maăistra grāds 
būvzinātnē). 
2001.g.  –  2006.g.  –  RTU  Būvniecības fakultāte  Transportbūvju  institūts  (doktorantūra, 
disertācijas   temats   ‖Valsts   autoceĜu   ikdienas   uzturēšanas   sistēmas   analīze‖   –   studijas 
pabeigtas). 
2004.g.   –   KTH   (Royal    Institute   of   Technology,   Stokholma,   Zviedrija,   ES   Socrates 
programma, studijas doktorantūras ietvaros). 

Zinātniskā darbība 
Darbības virziens – autoceĜu ekspluatācija, intelektiskas transporta sistēmas 
Nopublicēti 10 zinātniskie raksti. 
Dalība   8   starptautiskās   zinātniskajās   konferencēs   (uzstājoties   ar   disertācijai   saistošiem 
referātiem). 
Paveikti 3 komerciālie pētniecības projekti RTU paspārnē (projektu vadītājs, pētnieks). 

Pedagoăiskā darbība 
Kopš 2001.g. RTU BF koledŃprogrammas lektors (priekšmeti: ceĜu būvniecība, autoceĜu 
būvniecība); 
2006.gadā  izdota  monogrāfija  ‖CeĜu  būvniecības  un  uzturēšanas  darbu  organizācija  un 
tehnoloăijas‖ (215 lpp.) un 6 metodisko norādījumu brošūras. 
Aizvadīju     vairākus    profesionālās    apmācības     un     kvalifikācijas     celšanas    pasākumus 
(mērėauditorija:        ceĜu        uzľēmumu        darbinieki,        meŃa        infrastruktūras        speciālisti, 
mehanizatoru kursu studenti uc.). 

Granti, apbalvojumi  
Uzvaras LIF zinātnisko darbu konkursos (1999, 2001.) LBS 
doktorantūras grants būvniecības nozārē (2002. – 2004.) 
Doktorantūras valsts grants (2003. – 2004.) ESF doktorantūras 
atbalsta grants (2005.) 

Darba pieredze 
1998. – 2005. VAS ‖Centrālā Reăiona CeĜi‖ fili āles Rīgas ceĜu rajons inŃenieris. 
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2002.g.   –   2003.g.   Rīgas   Domes   Satiksmes   Departamenta   eksperts   transporta   sistēmas 
uzturēšanas jautājumos. 
2005. – ... VAS ‖Latvijas Valsts CeĜi‖ Satiksmes Informācijas Centra vadītājs 

Dalība sabiedriskajās organizācijas 
Latvijas BūvinŃenieru Savienības biedrs 

Valodu zināšanas 
Latviešu, krievu, angĜu 

Rīga, 2009.gada 07.maijs ________________     B. JeĜisejevs 
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CURRICULUM VITAE  

personas informācija 

Vārds, uzvārds - Valdis Cers 
Dzimšanas dati – 18.03.1945. Adrese 
– Rīgā, Gregora ielā 8 dz. 45 Tālrunis 
– 7459745 Mobilais tālrunis – 
29611699 E-pasts – vturins@inbox.lv 

izglītība 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas universitāte 

laika periods 2003.g. 11.jūnijā 

piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikacija 

aizstāvēts maăistra darbs filozofijā un iegūts maăistra diploms ar nr. 
013564, mag. phil. 

Izglītības iestādes Latvijas universitāte, Filozofijas fakultāte 
nosaukums 

laika periods 

piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikacija 

Darba pieredze 

Nozare – Ētika 
Laika periods – Kopš 2007 
Profesija vai ieľemamais amats – Docents 
Darba vietas nosaukums un adrese – RTU, KaĜėu 1 

Nozare – Filozofija 
Laika periods – Kopš 1993 
Profesija vai ieľemamais amats – Lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese – RPIVA, Imantas 7. līnija 1 
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Nozare - Filozofija 
Darba vietas nosaukums un adrese – Politiskais patvērums BRD, Nienkamp 22, Minstere 
Profesija vai ieľememais amats – Minsteres universitātes students 
Laika periods – 1989-1993 

Nozare – Sabiedrības mācība 
Darba vietas nosaukums un adrese – 2. Pagarinātās dienas skola, Juglā, Rīgā. 
Laika periods – 1987-1988 
Profesija vai ieľememais amats – Skolotājs 

Nozare – Vēsture un sabiedrības mācība 
Darba vietas nosaukums un adrese – 25. Rīgas vakara vidusskola 
Laika periods – 1983-1986 
Profesija vai ieľememais amats – Pasniedzējs 

Nozare – Filozofija 
Darba vietas nosaukums un adrese – ZA, Filozofijas un Tiesību institūts, Meistaru ielā 
10, LV1050, Rīgā 
Laika periods – 1979-1982 
Profesija vai ieľememais amats – Zinātniskais līdzstrādnieks 

Valodu prasmes 

Latviešu – dzimtā 
Krievu – brīvi 
Vācu – labi 

Papildus informācija 

Referāti starptautiskās konferencēs: 

• "Kreativitātes izpēte un atraisīšana", Rīga, 2004.g. 12. novembris RPIVA. 
• "Fr. Nīčem 160", Rīga, 2004.g. 15. oktobris, LU, Rīgā. 
• Starptautiskā konference "Sabiedrība un kultūra", 2005. gada 28. aprīlis, LPA, 

Liepājā. 
• 10. Starptautiskā kreativitātes konference "Kreativitātes kompleksa izpēte un tās 

rezultātu īstenošana izglītības praksē", 2005. gada 11.-12. Novembrī, RPIVA, 
Rīga 

• Starptautiskā konference "Pirmsskolas pedagoăija: zinātniskās pētniecības 
aktualitātes". Referāts "Pirmsskolas pedagoăija eksistenciālās semantikas 
noteiksmēs", 2006. gada 2. februārī, LU, Rīga 

• Starptautiskā konference "Teorij a praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 
Referāts "Cilvēkorientēta pedagoăija un tai adekvāta metodoloăija", 2006. gada 6.-
8. aprīlī, RPIVA, Rīga 
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• Starptautiskā konference "Humānisma idejas mūsdienu pedagoăijā". Referāts 
"Humāni orientēts pasaules uzskats un tam atbilstošs cilvēka projekts", 2006. 

gada 29. aprīlī, Saldus ăimnāzija, Saldus 
* RTU 47.starptautiskā zinātniskā konference.Referāts " Vērtību pedagoăija: 

problēmas un 
perspektīve", 2006.g.12-14 okt.,RTU 
* 11.starptautiskā kreativitātes konferen ce.Referāts."Vērtību pārdzīvojums 
un 
personifikācijas process cilvēkā",Rīga,2006.g.lO-ll.nov.,RPIVA 

LPA 10.starptautiskā zinātniskā konference.Sabiedrība un kultūra.Referāts:" 
Dialektika 

fenomenoloăijas diskursā".Liepāja, 2007.gada 26.un 27.aprīlis 
RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference.Referāts:"Fenomenoloăijas 

pamatproblēmas". 
Rīga,2007.gada 11-13 oktobris 

LETONIKA.Otrais kongress.Referāts:"Valodas loma personifikācijas 
procesā."2007.g.30 
- 31oktobrī, Rīga 

RPIVA 12.starptautiskā kreativitātes konference.Referāts:" Vērtību pārdzīvojums 
un 

personifikācijas process cilvēkā".Rīgā, 2007.gada 9.-10.novembrī 
RTU 49.starptautiskā zinātniskā konference.Referāts: "Vērtības - pasaules 

uzskata 
pamats".Rīga, 2008.gada 13. - 15.oktobris 

RPIVA 13.starptautiskā kreativitātes konference.Referāts: "Pasaules uzskata 
loma 
personifikācijas procesā".Rīga, 2008.gada 7. - 8.novembrī 

LU FSI un LU VFF rīkotā konf.S.Kirkegors " Slimība uz nāvi ".Referāts: 
"Eksistenciālās      redukcijas meti S.Kirkegfora diskursā".,2009.gada 5.maijā. 

Publikācijas 

• Turins V. "Eksistenciāli semantiskās krīzes cilvēka ontoăenēzē", Rīga, LU, 2003 
• Turins V. "Valoda, runa, realitāte Ž. Lakāna psihoanalīzē", Teorij a un prakse 

skolotāju izglītībā, Rīga, RPTVA, 2002 
• Turins V. "Cilvēka personifikācijas fenomens filozofijā", Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums, VIII - Liepāja, LiePA, 2006 
• Turins V. "Pusaudža personības ekoloăija eksistenciālajā semantikā", Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference, 
2006 
Cers V. " Filozofija tekstu fragmentos.Antoloăija humanitārajās zinātnēs.", RTU, 

2007 
Cers V. " Valodas ăenēzes loma cilvēka personifikācijas procesā 

bērnībā".Letonikas otrais 
kongress, Valodniecības raksti - 2, Latvijas zinātĦu akadēmija,Rīga 2008 
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Mācību līdzekĜi 
•    Cers V." Filozofija tekstu fragmentos",RTU, 2007 

Papildus izglītība 

ESF līdzfinansēts projekts:" Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku 
profesionālo 

kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā."( 02.03.2007.-
30.03.2007.,RPIVA,Rīga,32.h ) 

• LLU, Doktorantūra pedagoăij ā (2004) 
• LU, Maăistrantūra filozofijā (2001 - 2003) 
• Sorosa fonda - Latvija programmā "PārmaiĦas izglītībā" projektā "Lasīšana un 

rakstīšana kritskās domāšānas attīštīšanā" (1999. g. novembris līdz 2000. g. 
oktobris - 75 stundas). 

• RPIVA MA Pedagoăijas meistarības fakultāte, 4 kp, 2000/2001. m.g. 
• Piešėirts grāds - Philosop, Lehrer/Lektor in der Bundesrepublik Deutschland -

13.11.1990., Diseldorfa 
• Bildungsinstitut Mūnster e.V. Zertifikat (830 Stunden Unterrichtsumgang 

tailgenommen, Mūnster, den 15.06.1990.) 

Organizatoriska darbība 
• 1997-2001 MA RPIVA direktora vietnieks un Filozofij as fakultātes dekāns 
• 2002 - 2003 RPIVA Senāta priekšs.vietn. 
• 2000 - 2005 RPIVA revīzijas komisijas priekšs. 

Apbalvojumi 
• "Studentu atzinība", Studentu parlaments, RPIVA, 2002 
• "Atzinības raksts", RPIVA 10 g. jubilejā, 2004 

Datums 2009. gada 7.maijā Paraksts 

112 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

113 

 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

Mācību priekšmeti 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Fizika 

Physics 

Atbild īgais par priekšmetu: asoc.prof. Dr.sc.Phys. Igors Klemenoks 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 6 KP. 

Pārbaudes forma: eksāmeni 

Mācību priekšmeta mērėis 

• Dot iespēju studentiem apgūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas fizikā 
augstskolas līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus, 
• Attīstīt fizikāli tehnisko pasaules uztveri un loăisko domāšanu, 
• Radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu daŃādu 

tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotas vērtības tehnoloăijas. 

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, kā arī risinot fizikas 
praktiskos uzdevumus, 

• Laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību 
pētījumus, apgūt mērījumu matemātisko apstrādi , veikt rezultātu analīzi un izdarīt 
secinājumus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Fizika / A.Valtera redakcija. - 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. Hologrāfija - revolūcija optikā. - R.: Zinātne, 1975. - 208 lpp. 
9. J.Eiduss, U. Zirnītis. Atomfizika. - R.: Zvaigzne, 1978. - 328 lpp. 

 

10. B.Rolovs. - Kodolfizika. - R: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964. - 390 lpp. 
11. Fizikas uzdevumu risināšana / A. Valtera redakcija. - R: Zvaigzne, 1982. -
175 lpp. 
12. V.Volkenšteine. Uzdevumu krājums fizikā. - R: Zvaigzne, 1968. - 353 lpp. 
13. Uzdevumi / Sast. A.Ėiploka, MJansone, I.Klincare. - R: RTU, 1998. - 53 lpp. 
14. Uzdevumi / Sast. A. Ėiploka, MJansone, I.Klincare. - R.: RTU, 1999. - 70 lpp. 
15. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. MJansone, 
I.Klincare, A.Ėiploka. - R: RTU, 1997. - 113 lpp. 
16. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski 
norādījumi 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 mehānikā / Sast. A.Kurzemnieks, V.Rupeneits. - R.:RTU, 1991. -34 
lpp. 
19. I. Ābrams, J.BērziĦš, V.Rupeneits, UUpmanis. 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. MJansone, I.Klincare, A.Ėiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas 
praktikums tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,172 lpp. 
23. LKlincare, MJansone, A.Ėiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas 
praktikums tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,189 lpp. 
24. MJansone, A.Kalnača, J.Blūms, A.Ėiploka, I.Klemenoks, A.Medvids, 
M.Knite. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga, RTU, 2000, 247 lpp. 
25. M. Knite, J.Blūms. Physics for speciality "Management of Customs " at Riga 
Technical University, Proc. of Second European International Conference on 
"Physics Teaching in Engineering Education", (PTEE 2000), Budapest, Hungary, 
2000, 4 pages, http://www.bme.hu/ptee2000/papers/knite.pdf 
26. M. Jansone, I. Klincāre, A. Ėiploka, I. Klemenoks, M. Knite, V. Novikovs. Fizikas 
praktikums Tehniskās Universitātes studentiem (trešais, pārstrādātais izdevums). Rīga, 
RTU, 2003, lpp. 172. 
27. J. Blūms, M. Jansone, A. Kalnača, I. Klemenoks, M. Knite, A. Krivičs, A. Ėiploka, 
A. Medvids, V. Novikovs, A. Ozols. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga, RTU, 
2006, lpp. 274. 
28.1. Klemenoks, M. Jansone, I. Klincāre, J. Blūms, A. Blūma, M. Knite. FIZIKA - 1. 
daĜa (lekciju konspekts). Rīga, RTU, 2006, lpp. 201. 
29.1. Klemenoks, M. Jansone, I. Klincāre, J. Blūms, A. Blūma, M. Knite. FIZIKA - 2. 
daĜa (lekciju konspekts). Rīga, RTU, 2006, lpp. 211. 
30. I. Klemenoks, M. Jansone, I. Klincāre, J. Blūms, A. Blūma, M. Knite. FIZIKA - 3. 
daĜa (lekciju konspekts). Rīga, RTU, 2007, lpp. 182. 
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Priekšmeta mācīšanas metode 
l.Lekcijas 
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar : 
• priekšmeta terminoloăiju 
• matemātisko aparātu 
• fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju 
• fizikas eksperimentu demonstrācijām 
2.Praktiskie darbi 
Praktiskajos darbos ietilpst tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana. 
3.Laboratorijas darbi  
Priekšmeta “FIZIKA” apguves gaita studenti veic 6 laboratorijas darbus no zemāk 
minētajiem I semestri: 
1) "Maksvela svārsts" 
2) "Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu" 
3) "ĖermeĦa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu" 
4) "Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu" 
5) "Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar "Atauda" iekārtu "  
6) "Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana" 
7) "Elektriskā lauka pētīšana" 
8) "Kompensācijas metode, elementa elektrodzinējspēka un iekšējās pretestības 
noteikšana" 
II semestri ari veic 6 laboratorijas darbus no zemāk minētajiem : 
1) "Vielu elektriskā vadītspēja un tas atkarība no temperatūras": 
a)metālu elektriskā vadītspēja, 
b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja. 
2) "Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar 
tangensgalvanometru". 
3) "MaiĦstrāvas ėēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana". 
4) "Gaismas interference" 

 

a) Junga dubulsprauga, 
b) ĥūtona gredzeni. 

 

5) "Plakans difrakcijas režăis". 
6) "Gaismas polarizācija". 
7) "Fotoefekts". 
8)"Spektroskopija". 
9) "Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana". 
4.Kontroldarbi  
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, ka studenti ir apguvuši lekcijas sniegtas zināšanas. 
5.Patstavigais darbs 
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts: 
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām, 
• pastāvīgai uzdevumu risināšanai, 
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei, 
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai. 
6.Konsultacijas 
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un patstāvīgo uzdevumu 
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veikšanai 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

Prasības priekšmeta apguvē 

Kontroldarbi un laboratorijas darbu savlaicīga izpilde un aizstāvēšana, eksāmena 
nokārtošana paredzētajā laikā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Pirms laboratorijas darbiem sagatavot darba teorētisko daĜu. 

Mācību priekšmeta saturs 

1.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēĜā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas darbi – 

1 stunda, praktiskie darbi – 0 stunda. 
2.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēĜā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas darbi – 
1 stunda, praktiskie darbi – 0 stunda. 
1.semestris 
MEHANIKAS FIZIKALIE PAMATI  
Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ėermeľa kinemātikā. Fizikas 
priekšmets un tā sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistemas. 
Materiāls punkts. Trajektorija. Pārvietojums un ceĜš. Ātrums un 
paātrinājums. Tangenciālais un normālais paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa 
aploci. Sakars starp lineāra un leľėiska ātruma un paātrinājuma vektoriem. 
Materiāla punkta dinamika. Pirmais Ľūtona likums. Inerciālas atskaišu 
sistēmas. Ėermeľu mijiedarbība. Spēks, masa. Otrais Ľūtona likums. Impulss 
(kustības daudzums). Trešais Ľūtona 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 enerăija. Sakars starp spēku un potenciālo enerăiju. Elastīgi 
deformēta ėermeľa enerăija. Enerăijas nezūdamības likums mehānikā. Sistēmas 
līdzsvara nosacījums. 
Cieta ėermeľa dinamika. Jēdziens par absolūti cietu ėermeni. Ėermeľa 
translācijas un rotācijas kustība. Cieta ėermeľa inerces (masas) centrs. 
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Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas 
pamatvienādojums. Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. 
Rotējoša ėermeľa kinētiska enerăija. 
Mehāniskas svārstības. Periodiska kustība. Harmoniskas svārstības. 
Svārstību raksturojošie lielumi: amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku 
svārstību saskaitīšana. Savstarpēji perpendikularu svārstību saskaitīšana. 
Harmonisku svārstību dinamika. Kvazielastigie spēki. Matemātiskais un fizikālais 
svārsts. Harmonisku svārstību kinētiska, potenciāla un pilna enerăija. Rimstošas 
svārstības. Uzspiestas svārstības. Rezonanse. 
Vilni Vilnu veidošanās. GarenviĜľi un šėērsviĜľi. Vilnu virsma un vilnu fronte. 
Heigensa princips. Plakana viĜľa vienādojums. Vilna garums. Superpozicijas 
princips. Koherenti viĜľu avoti. ViĜľu interference. StāvviĜľi. Jēdziens par viĜľu 
difrakciju. ViĜľu enerăija. Umova vektors. 
MOLEKULARĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA  
Termodinamiskas sistēmas. Ideāla gāze. Makroskopisku ėermeľu 
termodinamiska un molekulāri kinētiska pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. 
Brauna kustība. Sistēmas stāvoklis. StāvokĜa parametri. Līdzsvara un nelīdzsvara 
stāvokĜi. Ideālas gāzes stāvokĜa vienādojums. 
Molekulāri kinētiskas teorijas fizikālie pamati. Ideāla gāze kā reālu gāzu 
molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā 
translācijas kustības enerăija un tās sakars ar temperatūru. Brīvības pakāpju skaits 
un daudzatomu molekulas vidējā enerăija. Ideālas gāzes iekšējā enerăija. 
Gāzes molekulu ātrumu sadalījums. Sadalījuma funkcija. Maksvela 
sadalījums. Maksvela sadalījuma grafiks. Molekulu visvarbūtīgākais, vidējais 
aritmētiskais un vidējais kvadrātiskais ātrums. Molekulu sadalījums pa translācijas 
kustības kinētiskās enerăijas vērtībām. Maksvela sadalījuma eksperimentāla 
pārbaude. 
Ideāla gāze smaguma spēku lauka. DaĜiľu blīvuma izmaiľa atkarībā no 
augstuma. Bolcmana sadalījums. Maksvela-Bolcmana sadalījums. 
Molekulu savstarpējā sadursme. Molekulu efektīvais diametrs. Molekulu 
vidējais brīvā ceĜa garums. 
Pārneses procesi. Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa 
un enerăijas pārnese. Difūzija, viskozitāte un siltuma vadītspēja gāzes. Difūzijas, 
viskozitātes un siltumvadītspējas eksperimentālie likumi. Difūzijas, viskozitātes un 
siltumvadītspējas koeficientu aprēėināšanas molekulāri kinētiskā teorija. 
Termodinamikas pamati. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Gāzes veiktais 
darbs, mainoties tilpumam. Pirmais termodinamikas likums. Ideālās gāzes 
siltumietilpība. Izoprocesi. Adiabatisks process. Gāzes veiktais darbs daŃādos 
procesos. Cikliskie procesi.. Otrais termodinamikas likums. Entropija. Entropijas 
izmaiľas atgriezeniskos un neatgriezeniskos procesos. StāvokĜu varbūtība.. 
Entropijas un stāvokĜu varbūtības sakars. Otra termodinamikas likuma statiska jēga. 
ELEKTR0MAGNETISMS 
Elektriskais lauks vakuuma. Elektriska lādiľa īpašības. Elementārlādiľš. 
Lādiľa nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. 
Lauku superpozicijas princips. Intensitātes vektora plūsma. Ostrogradska-Gausa 
teorēma. Lauka intensitātes aprēėināšana daŃādiem lādētiem ėermeľiem. 
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Elektriska lauka spēku darbs, pārvietojot lādiľus. Lauka intensitātes vektora 
cirkulācija. Potenciāls. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla savstarpējais 
sakars. Punktveida lādiľa potenciāls. Elektriskais lauks lādēta vadītāja iekšiene. 
Lādiľu sadalījums vadītajos. 
Elektriskais lauks dielektriėos. Brīvie un saistītie lādiľi. Elektriskais dipols. 
Elektriskais dipolmoments. Dipols homogena elektriska lauka. Polāras un nepolāras 
molekulas. Dielektriėu polarizācija. Polarizācijas vektors. Elektriska lauka indukcija 
(nobīde). 
Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāju elektriska 
kapacitāte. Kondensatori. Lādiľu sistēmas enerăija. Lādēta vadītāja enerăija. Lādēta 
kondensatora enerăija. Elektrostatiska lauka enerăija. Lauka enerăijas blīvums. 
Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blivums.Oma likums ėēdes posmam. 
Vadītāju pretestība. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Oma likums pilnai ėēdei. Oma 
likums ėēdes posmam, kurš ir dzinējspēks. Sazarotas ėēdes. Kirhofa likumi. Strāvas 
darbs un jauda. DŃoula - Lenca likums. 
Metālu elektrovadītspējas elementāra klasiska teorija. Oma un DŃoula-Lenca 
likumu izvedums, pamatojoties uz klasisko elektronu teoriju. Oma likuma 
pielietošanas robeŃas. 
Magnētiskais lauks vakuuma. Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Magnētiskais 
lauks. Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas kontūra 
magnētiskais moments. Magnētiskā indukcija. Magnētiskā konstante. Ampēra spēks. 
Kustošu lādiľu magnētiskais lauks.. Lorenca spēks. Lādētu daĜiľu kustība homogenā 
magnētiskajā laukā. 
Strāvu magnētiskais lauks. Bio- Savara-Laplasa likums strāvas elementam. 
Taisnas un riľėa strāvas magnētiskais lauks. Magnētiskās indukcijas vektora 
cirkulācija. Solenoida magnētiskais lauks. Magnētiskā plūsma. Strāvas kontūra 
pārvietošanas darbs magnētiskajā laukā. 
Magnētiskais lauks viela. Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība. Jēdziens 
par elementārstrāvām.Vielas magnetizācija. Magnetizācijas vektors. Magnētiskā 
uzľēmība. Magnētiskā caurlaidība. Magnētiskā lauka intensitāte. 
Magnētiėi. Vielu iedalījums diamagnētiėos, paramagnētiėos un 
feromagnētiėos. Diamagnētisms. Paramagnētisms. Magnētiskās uzľēmības atkarība 
no temperatūras. Feromagnētisms. Domeni. Histereze. Kirī punkts. 
Elektromagnētiskā indukcija. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas 
eksperimenti. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums. Lenca likums. 
Pašindukcija. Induktivitāte. Savstarpējā indukcija. Magnētiskā lauka enerăija. 
Magnētiskā lauka enerăijas blīvums. 
Maksvela vienādojumi. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma 
vispārinājums. Nobīdes strāvas. Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā 
formā. 
2.semestris 
ELEKTROMAGNETISMS 
(turpinājums) 
Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskas 
elektromagnētiskās svārstības un to vienādojums. Rimstošas elektromagnētiskās 
svārstības, to vienādojums. Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību 
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logaritmiskais dekrements. Uzspiestas elektromagnētiskās svārstības, to 
vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse. 
Elektromagnētiskie viĜľi. Elektromagnētisko viĜľu diferenciālvienādojums un tā 
atrisinājums. ViĜľu īpašības. Enerăija. Umova-Pointinga vektors. Elektromagnētisko 
viĜľu skala. 
VIěĽU OPTIKA 
Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Bugera likums. 
Gaismas interference. Koherentu viĜľu iegūšana. Divu koherentu viĜľu 
interferences ainas aprēėins. Optiskais ceĜš. Optiska gājuma diference. Gaismas 
avota nemonohromatiska un gaismas avota izmēru loma interference. 
Interferences lietošana: interference plānās kārtiľās, interferometri, dzidrinātā 
optika. 
Gaismas difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Frenela zonu metode. Zonu 
plate. Difrakcija apaĜā spraugā un aiz apaĜa ekrāna. Difrakcijas reŃăis. Optisko 
instrumentu izšėiršanas spēja. Rentgenstaru difrakcija telpiskā reŃăī. Hologrāfija. 
Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Lineāri polarizētas 
gaismas iegūšana. Malisa likums. Brustera likums. Gaismas dubultlaušana. 
Polaroidi. Polarimetri. Optiski aktīvas vielas. 
STAROJUMA KVANTU DABA. 
Siltuma starojums. Izstarošanas un absorbcijas spēja. Kirhofa likums. Absolūti 
melns ėermenis. Enerăijas sadalījums absolūti melna ėermeľa starojuma spektrā. 
Stefana-Bolcmana likums. Vina pārbīdes likums. Kvantu hipotēze un Planka formula. 
Optiska pirometrija. 
Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. Fotona 
masa un impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts. 
Elekromagnētiskā starojuma korpuskulāro un vilnejādo īpašību dialektiska 
vienība. 
KVANTU MEHANIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI  
Kvantu mehānikas elementi. Debrolji hipotēze. Vielas korpuskulāri vilnejādo 
īpašību eksperimentālais apstiprinājums. Nenoteiktību sakarība. Vilnu funkcija, tas 
statistiska jēga, Šredingera vienādojums stacionāriem stāvokĜiem. DaĜiľa homogena 
taisnstūra dziĜa potenciāla bedre. Enerăijas un daĜiľas impulsa kvantēšana. Lineārs 
harmonisks oscilators. 
Atoma uzbūves modeli. Bora teorija. ŪdeľraŃa atoms kvantu mehānika. 
Galvenais, orbitālais un magnētiskais kvantu skaitlis. Spins un tā eksperimentālais 
pamatojums. Spina kvantu skaitlis. Pauli princips. 
Gaismas emisija un absorbcija atoma. Spontānais starojums. Uzspiestais 
(inducētais) starojums. Luminiscence. Lāzeri. 
CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI 
Enerăētisko zonu veidošanās kristālos. Elektronu sadalījums pa enerăijas 
zonām. Valenta zona, vadītspējas zona un aizliegta zona. KvazidaĜiľas – vadītspējas 
elektroni un caurumi. Efektīvā masa. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un 
izolatoros no zonu teorijas viedokĜa. Jēdziens par Boze-Einšteina un Fermi-Diraka 
kvantu statistikām. Metālu vadītspējas kvantu teorija. Fermi enerăija. Fermai līmenis. 
Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja. Donori un akceptori, n – 
tipa un p tipa pusvadītāji. Fermi līmenis pusvadītājos. Kontaktparādības. Pusvadītāju 
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elektroniskās ierīces. 
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTARDALINU FIZIKAS ELEMENTI 
Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni un to mijiedarbe. 
Jēdziens par kodolspēku dabu. Kodola modeli. Saites enerăija un kodola masas 
defekts. 
Radioaktivitāte un tās veidi. Alfa, beta, gamma starojumu likumi un rašanās 
mehānismi. Radioaktīvās sabrukšanas likums. Radioaktīvā starojuma bioloăiskā 
iedarbība. 
Kodolreakcijas un nezūdamības likumi. Kodolu dalīšanās reakcijas. Ėēdes 
reakcijas. Kodolu sintēzes reakcijas. Kodoltermisko reakciju vadīšanas problēma. 
Jēdziens par kodolenerăētiku. 
ElementārdaĜiľas, to klasifikācija un savstarpējā pārvēršanās. Kvarki. Četru 
veidu fundamentālās mijiedarbes, to saistība. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Vērtējuma   svaru sadalījums: 
Eksāmens un laboratorijas darbi 70% 
Darbs grupā 5% 
Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās 
diskusijās - aktivitāte 5% 
Patstāvīgais darbs 20% 

Kopā : 100% 

122 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Matemātika  
Mathematics 

Atbild īgais par priekšmetu: doc, Dr math. Līga Biezā, 
Mācību priekšmeta pasniedzējs: 

doc., Dr. math. Līga Biezā, 
lekt.,      Irina Eglīte 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 5 KP. 

Pārbaudes forma: eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā; attīstīt uzdevumu risināšanas prasmi; 
izkopt loăiski argumentētu domāšanu. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Attīstīt studentiem matemātikas valodas lietošanas iemaĦas; 
• Attīstīt prasmi izmantot matemātikas zināšanas tehnisko mācību priekšmetu 

apguvē. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Kronbergs E., Rivža P., Boze Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daĜa, 
Rīga, Zvaigzne, 1988, 534 lpp., 527 lpp. 

2. Kārlis Šteiners, Biruta ŠiliĦa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts 
inženierzinātĦu un dabaszinātĦu studentiem.1. daĜa, Zvaigzne, 1997, 96 
lpp., 2. daĜa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 

3. Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts 
inženierzinātĦu un dabaszinātĦu studentiem.3. daĜa, Zvaigzne, 1998, 
192 lpp., 4. daĜa, Zvaigzne, 1999, 168 lpp. 

4. Māris Buiėis, Biruta ŠiliĦa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēėinu 
algoritmi. Zvaigzne, 1997, 288 lpp. 
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5. Dz. BoŃe, L.Biezā, B.Siliľa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā 
matemātikā. Zvaigzne, 1996, 328 lpp. 

6. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. RTU, 2001, 204 lpp. 
7. I.  Volodko,  A.Āboltiľš,  L.Biezā.  Tipveida  uzdevumu  krājums  matemātikā  II.  RTU, 
2002, 288 lpp. 
Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas un semināri. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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 saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Pirms semināriem sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un 
savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu mājās. 

Mācību priekšmeta saturs 

1.semestris 
Matricas un determinanta jēdziens. Determinanta minori un adjunkti. Determinantu 
aprēėināšana. 
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, riľėa līnija. 
Virsmas un līnijas vienādojumi trīsdimensiju telpā. Taisne un plakne telpā. Sfēra un 
cilindriska virsma. 
Elementārās funkcijas. Naturāllogaritmi. SkaitĜu virknes un funkcijas robeŃas. Bezgalīgi 
mazas un bezgalīgi lielas funkcijas. 
RobeŃu aprēėināšana, nenoteiktības. Funkcijas nepārtrauktības. 

2.semestris 
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Funkcijas atvasinājuma jēdziens, mehāniskā un ăeometriskā jēga. Atvasināšanas likumi. 
Elementāro funkciju atvasināšanas formulas. Saliktas funkcijas atvasinājums. 
Jēdziens par funkcijas diferenciāli. Augstākas kārtas atvasinājumi. Atvasinājuma 
lietojums robeŃu aprēėināšanai . 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 daĜas. Racionālas elementārdaĜas un to 
integrēšana. 
Racionālo daĜu izteikšana elementārdaĜu summas veidā. Vienkāršāko trigonometrisko 
izteiksmju integrēšana. 
Noteiktais integrālis, tā aprēėināšana. Noteiktā integrāĜa lietojumi. 
Diferenciālvienādojuma jēdziens, atrisinājuma jēdziens. Pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem, lineāri. 
Otrās kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, to atrisināšana 
ar LagranŃa konstanšu variācijas metodi. 

3.semestris 
Vairāku mainīgo funkcijas jēdziens. Divu argumentu funkcijas parciālie pieaugumi, 
parciālie atvasinājumi. Augstāku kārtu atvasinājumi. 
Divu argumentu funkcijas ekstrēmi, to noteikšana. 
Divkāršais integrālis, tā aprēėināšana, lietojumi ăeometrijā. 
Divkāršā integrāĜā 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% 

Kopā : 100% 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Būvėīmija  
Building Chemistry 

Atbild īgais par priekšmetu: doc, Dr Sc.ing. Juris Biršs 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: eksāmens un ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Iegūt pamatzināšanas būvėīmijā 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

•    Iemācīt izmantot būvėīmij as zināšanas būvpraksē. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Diāna Bajāre. Būvėīmija. Lekciju konspekts. Rīga, RTU, 2006. 83 lpp. 
2.Periodika un interneta resursi 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas, praktiskie darbi un laboratorijas darbi. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

Prasības priekšmeta apguvē 

Kontroldarbi un laboratorijas darbu savlaicīga izpilde un aizstāvēšana, eksāmena 
nokārtošana paredzētajā laikā. 
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Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Pirms laboratorijas darbiem sagatavot darba teorētisko daĜu. 

Mācību priekšmeta saturs 

Priekšstats par vielu un vielu maisījumu sastāviem materiālā. 2 stundas. 

Jēdziens par būvmateriālu agregātkomponentēm un to iespējamām pārvērtībām. 2 
stundas. 
Vispārīgs priekšstats par savienojumiem, kas izsauc agregātkomponenšu pārvērtības: 
bāzes, skābes, sāĜi, elektrolītiskā disociācija, pH vērtības maiľa. 1.5 stundas. 
Šėīdumi. Īstie šėīdumi, kolloidālie šėīdumi, dispersijas, emulsijas. Šėīdumu 
koncentrācija. 1.5 stundas. 
Difūzija – osmoze. 0.5 stundas. 
Higroskopiskas vielas. Kristāliskais ūdens. 0.5 stundas. 
Elektroėīmijas pamati. Elektrolīze. metālu elektroėīmiskā oksidēšanās un reducēšanās. 
1.5 stundas. 
Silikātėīmijas pamati. Silikāti. Cements. Apdedzināts māls. 1 stunda. 
Neorganisko saistvielu cietēšana. Ăipsis. Portlandcements. 2 stundas. 
Cementa akmens korozija. 1 stunda. 
Ūdens ėīmija. Ūdens cietība. 1 stunda. 
Gaisa ėīmiskais sastāvs. Gaisa piesārľojums, tā nozīme būvmateriālu ilgmūŃībā. 0.5 
stundas. 
Būvmateriālu korozijas veidi: ėīmiskā korozija; elektroėīmiskā korozija tērauda stiegru 
korozija dzelzsbetonā. 1 stunda. 
Koksnes   ėīmija.   Koksnes   ėīmiski   izsauktā   korozija   (skābes,   sārmi).   Koksnes   trupe. 
Aizsardzība pret trupi. Koksnes aizsardzība pret uguns iedarbību. 1 stunda. 
Bitumena, asfalta būvaizsardzības ėīmija. 1 stunda. 
Ėīmiskās piedevas javām un betoniem. 2 stundas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Vērtējuma   svaru sadalījums: 
Eksāmens un laboratorijas darbi 
Darbs grupā 
Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās 
diskusijās - aktivitāte Patstāvīgais darbs 
Kopā : 

70% 
5% 

5% 
20% 
100% 
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1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Datormācība (pamatkurss) 
Computer expertize 

Atbild īgais par priekšmetu: doc, M.. Sc. ing. Voldemārs Putnaērglis 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt iemaľas 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 iemaľas programmu sastādīšanā, to noskaľošanā un izmantošanā 
praktisku uzdevumu risināšanai; 
• apgūt racionālas nestandarta aprēėinu darba metodes daudznosacījumu un 
ciklveida uzdevumu risināšanā; 
• izkopt uzdevumu algoritmizācijas iemaľas; 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. A. Ratnieks. Datormācība. Lekciju konspekts. Rīga, 1997, 82 lpp. 
2. J. Augucēvičs, J. Ozols, E. Treiguts. Datorzinības. Rīga 2002, 180 lpp. 
3. V.Očkovs. MathCad 14 studentiem, inŃenieriem un konstruktoriem. Sankt-

Pēterburgs, BHV. 2006, (krievu val.). 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas, laboratorijas darbi pie datora, individuāli studentu darbi un to aizstāvēšana. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 
Eksāmens vai ieskaite par veiktajiem patstāvīgajiem darbiem. 

Prasības priekšmeta apguvē 

128 
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Laboratorijas darbu apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem 
un obligāta individuālo aprēėinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējam laboratorijas (praktiskajam) darbam  
Zināšanas par laboratorijas darba veikšanas metodiku un praktiskās aprēėinu programmas 
pielietošanas principiem un paľēmieniem. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Darbu ieskaites pārrunas. 

Mācību priekšmeta saturs 
Inform ātika un datori. Informācijas pamatjēdzieni. Informācijas mērvienības: baits -
bits. Informācijas pārraide ar nepārrauktiem un diskrētiem signāliem. Burtu attēla 
elementu pieraksts ciparu veidā. Skaitīšanas sistēmas ar atškīrīgām bāzēm. Veselie 
skaitĜi, reālie skaitĜi eksponentformā un fiksēta punkta formā. Informācijas attēĜojums 
datora reăistros un atmiľā. Īss pārskats paķ galvenajām algoritma valodām un to salīdzi-
nāums. 

Dati un to iedalījums. Elektroniskā skaitĜotāja uzbūve. Datora galvenās sastāvdaĜas, to 
funkcijas. 
Centrālais procesors, atmiľas 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 daĜas saturs. 

Skaitliskās, loăiskās un rakstzīmju konstantes, to pieraksts programmā. Mainīgo lielumu 
apzīmējums un to apraksts. Aritmētiskās, loăiskās un rakstzīmju izteiksmes. Aritmētiskās 
un loăiskās operācijas. Piešėires, 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 vairāk dimensionāli masīvi. To uzpildīšana un elementu sakārtošanas metodes. 
Darbības ar masīviem un to elementiem. 

Standarfikcijas, lietotāja veidotās funkcijas un procedūras. Formālie un faktiskie 
parametri. Rekursīvās funkcijas un procedūras. Darbs ar programmu bibliotēkām. BieŃāk 
lietojamās bibliotēku programmas. 

Programmu kĜūdu meklēšanas   metodika. Sintaktiskās un loăiskās kĜūdas. Nekorekti 
ievadīti dati. Programmu testēšana. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Civil ā aizsardzība 
Civil Defence 

Mācību priekšmeta atbildīgais pasniedzējs: 
prof.Dr.habil.sc.ing. Anatolijs JemeĜjanovs 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 1 KP. 16 stundas ar sadalījumu: 8 stundas lekcijas, 8 
stundas laboratorijas darbi 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Pasniegt topošajiem dažādu nozaru speciālistiem teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaĦas iedzīvotāju un ražošanas objektu aizsardzībā no iespējamo avāriju, katastrofu, 
stihisko nelaimju sekām, kā arī šo seku likvidācijas gaitā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

•   Sniegt zināšanas un rekomendācijas sekojošu uzdevumu 
risināšanai: 

- tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to realizācijas shēmas 
noteikšana; 

- objekto bīstamo faktoru identificēšana; 
- jaunas tehnikas un tehnoloăisko procesu projektēšana saskaĦā ar 

mūsdienīgajām ekoloăiskās un tehnogēnās drošības prasībām, ar nolūku 
celt tautas saimniecības objektu un tehnisko sistēmu funkcionēšanas 
stabilitāti; 

- prognozēšana un pareizu lēmumu pieĦemšana ārkārtējo situāciju apstākĜos 
cilvēku aizsardzībai iespējamās avārijās, katastrofās, stihiskajās nelaimēs, 
kā arī to seku likvidācijas gaitā; 

- drošības sistēmu vadība tehnogēno un citu risku līmeĦu morālo un 
materiālo zaudējumu samazināšana, cilvēku dzīves un darbības drošības 
veidošana. 
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Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. LR Civilās aizsardzības likums 
2. A.JemeĜjanovs, V.Šėepasts / Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts, 

RTU,1996. 
3. Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā, RTU, 1994. 
4. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzľēmumos ārkārtējo 

situāciju gadījumos, RTU, 1996. 
5. A.JemeĜjanovs, V.Šėepasts / Pārspiediena noteikšana sprādzienam telpās. Mācību 

līdzeklis, RTU, 1994, 71 lpp., 
6. Civilā aizsardzība : kontroldarba uzdevumi un metodiskie norādījumi RTU studentiem 

/ Rīgas Tehniskā univ. Civilās aizsardzības kat. ; sagat. A. JemeĜjanovs.. Rīga : RTU, 
1998. 197 lpp. 

7. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju risku novērtēšanas kārtība un to 
pazemināšanas pasākumi : mācību līdzeklis / A.JemeĜjanovs, O.JemeĜjanovs, Ē.Pālītis. 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2004. 103 lpp 

8. LR Nacionālās drošības likums 
9. LR Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. 
10.ES Padomes direktīva 89/106/EEC " Drošība ugunsgrēka gadījumā". 11.ES 
Padomes direktīva96/82/EK "Par lielāko avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas. 

Bīstamības kontrole un risku vadība.". 
12.LR Ministra Kabineta noteikumi. 
13.LR Valsts standarti. 

Literatūra patstāvīgajam darbam: 
1. Būvnormatīvs LNB 201-96 "Ugunsdrošības normas". 
2. LR krimināllikums, R, 1998. 
3. Valsts ugunsdrošības noteikumi (VUN-001), LR, IEM, 1992, 91 lpp. 
4. Objekta civilās aizsardzības pinās ārkārtēju gadījumos (makets), LR, CA centrs, 1995, 

50 lpp. 
5. Ārkārtējo situāciju apzināšana un gatavība tām vietējā līmenī. Reaăēšana uz 
tehnogēnām avārijām. Rūpniecības un vides birojs Apvienoto Nāciju Vides Programmu 
LR CA centrs - 1995. - 50.lpp. 
. 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un laboratorijas darbi 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem, laboratorijas 
darbu izpilde 

Mācību priekšmeta saturs 
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Nr. 
p.k. 

Aplūkojamās tēmas Aplūkojamās apakštēmas 

1. Ievads darba aizsardzībā, 
darba aizsardzības sistēmas 
izveidošana un organizēšana 
uzľēmumā. 

1. Darba aizsardzība Latvijā un ES. 
2. Likumdošana LR darba aizsardzības jomā 
3. DA uzraudzība un koordinācija 
4. Termini un definīcijas 
5. Darba aizsardzības galvenie uzdevumi. 
6. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana 

uzľēmumā. 
7. Apmācība darba aizsardzībā 
8. Nepieciešamā dokumentācija uzľēmumā 

darba aizsardzības jomā. 
9. łurnāli  
10. Instrukcijas 

2. Darba vides riski 1. Darba vides riska faktori. 
2. Fizikālie darba vides riski 
3. Mikroklimats 
4. Apgaismojums 
5. Troksnis 
6. Vibrācija 

3. Ėīmiskie darba vides riski1. 1. Ėīmisko darba vides risku klasifikācija. 
2. Ėīmiskās vielas 
3. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu 

klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas 
kārtība 

4. PutekĜi. 
4. Drošības datu lapa. 

Bioloăiskie darba vides 
riski. 

1. Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas 
ėīmisko vielu un ėīmisko produktu drošības 
datu lapas. 
2. DDL saturs 
3. Noteikumi par nepieciešamo izglītības 
līmeni personām, kuras veic 
uzľēmējdarbību ar ėīmiskajām vielām un 
ėīmiskajiem produktiem 
4. Darba aizsardzības prasības, saskaroties 
ar ėīmiskām vielām darba vietās. 
5. Arodekspozīcijas robeŃvērtība 
6. Darba aizsardzības pasākumi lai novērtu 
vai mazinātu ėīmiskos darba vides riskus. 
7. Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu un 
bīstamo ėīmisko produktu lietošanas un 
tirdzniecības ierobeŃojumiem un aizliegumiem 
8. Darba aizsardzības prasības, saskaroties 
ar bioloăiskajām vielām 
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  9. Bioloăisko aăentu klasifikācija 
10. Darba devēja rīcība bioloăisko risku 
novēršanai. 
11. Darbi, kuros var sastapt bioloăiskos 
aăentus 
12. Pasākumi, kādi jāievēro darbiniekiem lai 
izvairītos no bioloăiskā riska. 
13. Bioloăisko aăentu piemēri. 
14. Vakcinācijas noteikumi 
15. Noteikumi par profesionālo darbību 
ierobeŃojošajām infekcijas slimībām 

5. Traumatisms 
Ergonomika 

1. Traumatisma riska faktori. 
2. Ergonomikas jēdziens un definīcija 
3. Ergonomikas iedalījums 

6. Ergonomika 1. Noslodzes ergonomika 
2. Kognitīvā ergonomika 
3. Organizācijas ergonomika 

7. Darba likumdošana 1. Darbinieks 
2. Darba devējs 
3. Darba koplīgums 
4. Tiesiskās attiecības un darba līgums 
5. Darba tiesiskās attiecības un darba līgums 
6. Darba līguma sagatavošanai 
nepieciešamie dokumenti 
7. Darba līguma forma 
8. Veselības pārbaude 
9. Darba kārtība un darba kārtības 
noteikumi. 
10. Darba samaksas jēdziens 
11. Piemaksa par papildu darbu 
12. Piemaksa par darbu īpašos apstākĜos 
13. Piemaksa par nakts darbu 
14. Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu 
svētku dienā 
15. Darba laika vispārīgie noteikumi 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Darba aizsardzības pamati 

Basics of Occupational Safety 

Mācību priekšmeta atbildīgais pasniedzējs:   prof.Dr.habil.oec. Viktors Kozlovs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 1 KP. 16 stundas ar sadalījumu: -16 stundas lekcijas 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Iemācīt studentus novērtēt daŃādu raŃošanu drošības (riska) līmeľus un projektēt 
aizsardzības sistēmas un līdzekĜus drošu darba apstākĜu nodrošināšanai 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

noteikt kaitīgos raŃošanas faktorus un tos prognozēt; 
izmērīt šo faktoru parametrus un zināt to normēšanas 
principus saskaľa ar Eiropas standartiem; zināt 
aizsardzības no kaitīgiem bīstamiem faktoriem 
metodes un principus; 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Krīgeris P. Tev ir tiesības uz drošu darbu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
informatīvais izdevums Nr.4, 2006. 12 lpp. 

2. Darba apstākĜi un veselība:  ES PHARE Latvijas-Spānijas  divpusējās  sadarbības 
projekts. Labklājības ministrija. 148 lpp. 

3. Darba apstākĜi un riski Latvijā: ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus 
pētījumi" projekts. Rīga: SIA „Zemgus LB", 2007. 146 lpp. 

4. Rudzāte E. Darba aizsardzības likumdošanas aspekti. Latvijas Vēstnesis Nr.29, 2006, 
[skatīts 05.02.2008]. Pieejams: http://www.lv.lv/index.php.left mode. 

5. Nelaimes gadījumu un arodslimību problēma Eiropā, [skatīts 05.08.2008]. Pieejams: 
http://www.lbas.lv/pdf/ParstES.doc. 
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6. Nelaimes gadījumi darba vietās, [skatīts 10.03.2008]. Pieejams: 
http://www.nra.lv/index.pht 

7. Labklājības ministrijas darbības stratēăija 2007.-2009.gadam: Ministru kabineta 2007. 
gada     18.     oktobra     rīkojums     Nr.650,     [skatīts     11.08.2008].     Pieejams 
http://ppd.mk.gov.lv/UC/DocumentContent.asph 

8. Drošs darbs Latvijā: Twinning projekta atskaišu konference 30.03.2007, [skatīts 
19.08.2008]. Pieejams: http://lvsada.lv/?act=227. 

9. Darba aizsardzības ziĦas. Nr.13, 30.01.2007, [skatīts 10.08.2008]. Pieejams: 
http://osha.lv/news/files/daz-Nr.13pdf 

10. Uzmanības lokā- darba drošība. Latvijas Vēstnesis 10.03.2008, [skatīts 10.08.2008]. 
Pieejams: http://www.lv.lv/index.php?left-mode. 

11. Leijējs A. Darba apstākĜu risku situācija ir neapmierinoša, [skatīts 10.08.2008]. 
Pieejams: http://easyget.lv/politika/read/1337 

12. ES Twinning projekts „Arodveselības un darba drošības sistēmas tālāka attīstība 
(LV/2004/SO/01) ”,[skatītslO.08.2008].   Pieejams: 
http://www.vdi.gov.lv/admin/files/dokumenti/SD 

13. Jūsu saite uz drošību un veselību darbā, [skatīts 21.08.2008]. Pieejams: 
htpp://www.osha.lv/ew2003/musulapa.pdf 

14. Darbs nav katorga, [skatīts 20.08.2008]. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/news/employment/071009 2 lv.htm 

15. Darba aizsardzības likums: LR likums // Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr. 105. 
16. Eiropas nedēĜa drošībai un veselībai darbā „Ierobežo troksni\ [skatīts 11.08.2008]. 

Pieejams: htpp://www.vdi.lv 
17. VanadziĦš I. TrokšĦa izraisītā vājdzirdība. DA ziĦas 2. izdevums, 2005. gada 23. 

decembris, 
18. Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, 2000. 671 lpp. 
19. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšĦa radīto 

risku: LR Ministru kabinets. Noteikumi Nr. 66.// Latvijas Vēstnesis, 2003.gada 7. 
februāris. 

20. KaĜėis V., KristiĦš I, Roja Ž. Riski darba vidē: rokasgrāmata. Latvijas Universitāte, 
Rīga, 2007, 68 lpp. 

21. Autoru kolektīvs Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība: KaĜėa 
V. un Rojas Ž. Redakcijā. SIA "Elpa-2", Doma laukums 1, Rīga, 2001. 500 lpp. 

22. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba 
vidē: LR Ministru kabinets. Noteikumi Nr.284.//Latvijas Vēstnesis, 2004. gada 16. 
aprīlis 

23. Darba drošība: ES PHARE Latvijas - Spānijas divpusējās sadarbības projekts. 
Labklājības ministrija, 288 lpp. 

24. Grigorjeva S. Darba vietā būtisks ir mikroklimats, [skatīts 11.08.2008]. Pieejams: 
htpp://www.vdi.lv/adm.files/info 

25. Darba vietas parametri (apgaismojums, mikroklimats u.c): informatīvi skaidrojošs 
materiāls - vadlīnijas. VSAA, 2006. 16 lpp. 

26. Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus: LR Ministru kabinets. Noteikumi 
Nr. 344.// Latvijas Vēstnesis, 2002. gada 9. augusts 

27. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju: LR Ministru kabinets. Noteikumi 
Nr.343.// Latvijas Vēstnesis, 2002. gada 9. augusts 
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28. KaĜėis V., Roja ł. Darba vides riski: rokasgrāmata. Latvijas Universitāte, Rīga, 2003. 
56 lpp. 

29. Ėīmisko vielu un produktu likums: LR likums // Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr.106. 
30. Darba   aizsardzības   prasības   saskarē  ar  ėīmiskām  vielām   darba  vietās:   LR  Ministru 

kabinets. Noteikumi Nr.325// Latvijas Vēstnesis, 2007. gada 18. maijs 
31. Darba   aizsardzības   prasības,   lietojot   darba   aprīkojumu   un   strādājot   augstumā:   LR 

ministru kabinets. Noteikumi Nr. 526.// Latvijas Vēstnesis, 2002, 12. decembris. 
32. Pamatnolīgums par stresu darbā, [skatīts 21.08.2008]. Pieejams: 

htpp://www.osha.lv/publications/docs/pamatnolīgums_par_stresu_darbapdf 
33. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšana: LR Ministru kabinets. Noteikumi Nr. 660.// 

Latvijas Vēstnesis, 2007, 5. oktobris. 
34. Risku novērtēšanas ballu metode, [skatīts19.08.2008]. Pieejams: 

http://mcliepa.lv/documents 
35. KaĜėis V., Kristiľš I., Roja ł. Darba vides risku novērtēšana: rokasgrāmata. A/S 

„Poligrāfists‖, K.Valdemāra ielā 6, Rīga, 2003.101 lpp. 
36. KaĜėis V., Kristiľš I., Roja ł. Darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas. Rīga: LR 

Labklājības ministrija, 2003. 72 lpp. 
37. VDI gada pārskati valsts stratēăiskajam ietvardokumentam. LR Finanšu ministrija, 

[skatīts 19.02.2008]. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas-politikas-
nakotne/VSID-2007-10-23. 

38. Terminu skaidrojumi, [skatīts 18.08.2008]. Pieejams: 
http://isec.gov.lv/vecakiem/termini.shtml. 

39. Ancāne G. 21. gs. Modernā slimība – izsīkuma jeb izdegšanas sindroms, [skatīts 
18.04.2008]. Pieejams: http://www.psiholoăijas pasaule.lv/raksti.pdp?id=1188show. 

40. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (Likums Saeimā pieĦemts 2002.gada 24.oktobrī). 
41. Ministru kabineta noteikumi Nr. 82„Ugunsdrošības noteikumi‖ (spēkā esošs no 2004.02.21). 
42. Latvijas būvniecības normas LBN 2001-96 
43. Latvijas Valsts standarts LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās 

drošības zīmes un signālkrāsojums‖ (spēkā esošs no 2003.g. februāra). 
44. 1. I. Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, V.Ziemelis u.c. Darba aizsardzība. Lekciju 

konspekts. RTU, 2001.-114 lpp. 
45. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis u.c. Darba aizsardzība. Lekciju konspekts, 2.daĜa. 

RTU, 2002.-114 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem. 

Mācību priekšmeta saturs 
 

Nr. 
p.k. 

Aplūkojamās tēmas Aplūkojamās apakštēmas 
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1. Ievads darba aizsardzībā, 
darba aizsardzības sistēmas 
izveidošana un organizēšana 
uzľēmumā. 

10. Darba aizsardzība Latvijā un ES. 
11. Likumdošana LR darba aizsardzības 

jomā 
12. DA uzraudzība un koordinācija 
13. Termini un definīcijas 
14. Darba aizsardzības galvenie 

uzdevumi. 
15. Darba aizsardzības sistēmas 

organizēšana uzľēmumā. 
16. Apmācība darba aizsardzībā 
17. Nepieciešamā dokumentācija 

uzľēmumā darba aizsardzības jomā. 
18. łurnāli 
10. Instrukcijas 

2. Darba vides riski 7. Darba vides riska faktori. 
8. Fizikālie darba vides riski 
9. Mikroklimats 
10. Apgaismojums 
11. Troksnis 
12. Vibrācija 

3. Ėīmiskie darba vides riski5. 1. Ėīmisko darba vides risku klasifikācija. 
6. Ėīmiskās vielas 
7. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu 

klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas 
kārtība 

8. PutekĜi. 
4. Drošības datu lapa. 

Bioloăiskie darba vides 
riski. 

16. Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas 
ėīmisko vielu un ėīmisko produktu drošības 
datu lapas. 
17. DDL saturs 
18. Noteikumi par nepieciešamo izglītības 
līmeni personām, kuras veic 
uzľēmējdarbību ar ėīmiskajām vielām un 
ėīmiskajiem produktiem 
19. Darba aizsardzības prasības, saskaroties 
ar ėīmiskām vielām darba vietās. 
20. Arodekspozīcijas robeŃvērtība 
21. Darba aizsardzības pasākumi lai novērtu 
vai mazinātu ėīmiskos darba vides riskus. 
22. Noteikumi par bīstamo ėīmisko vielu un 
bīstamo ėīmisko produktu lietošanas un 
tirdzniecības ierobeŃojumiem un aizliegumiem 
23. Darba aizsardzības prasības, saskaroties 
ar bioloăiskajām vielām 
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  24. Bioloăisko aăentu klasifikācija 
25. Darba devēja rīcība bioloăisko risku 
novēršanai. 
26. Darbi, kuros var sastapt bioloăiskos 
aăentus 
27. Pasākumi, kādi jāievēro darbiniekiem lai 
izvairītos no bioloăiskā riska. 
28. Bioloăisko aăentu piemēri. 
29. Vakcinācijas noteikumi 
30. Noteikumi par profesionālo darbību 
ierobeŃojošajām infekcijas slimībām 

5. Traumatisms 
Ergonomika 

4. Traumatisma riska faktori. 
5. Ergonomikas jēdziens un definīcija 
6. Ergonomikas iedalījums 

6. Ergonomika 4. Noslodzes ergonomika 
5. Kognitīvā ergonomika 
6. Organizācijas ergonomika 

7. Darba likumdošana 16. Darbinieks 
17. Darba devējs 
18. Darba koplīgums 
19. Tiesiskās attiecības un darba līgums 
20. Darba tiesiskās attiecības un darba līgums 
21. Darba līguma sagatavošanai 
nepieciešamie dokumenti 
22. Darba līguma forma 
23. Veselības pārbaude 
24. Darba kārtība un darba kārtības 
noteikumi. 
25. Darba samaksas jēdziens 
26. Piemaksa par papildu darbu 
27. Piemaksa par darbu īpašos apstākĜos 
28. Piemaksa par nakts darbu 
29. Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu 
svētku dienā 
30. Darba laika vispārīgie noteikumi 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Ekonomika 
Economics 

Atbild īgais par priekšmetu: 
Mācību priekšmeta pasniedzējs: 

doc, Dr. Sc.ing. Jānis Vārna 
Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sniegt pamatzināšanas ekonomikā, veidot izpratni par ekonomiku ka zinātni kas pēta 
saimniecību un saimniekošanu dažādos līmeĦos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iepazīstināt studentus ar ekonomikā pastāvošām likumsakarībām 
• Iemācīt novērtēt uzĦēmuma finansiālo stāvokli un investīciju ienesīgumu, veikt 

projektu ekonomisko salīdzinājumu. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Nešpors V. Ievads ekonomikā. -R.:, Kamene, 2002. -193 Ipp. 
2. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2003. -145 Ipp. 
3. Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. -R.: RTU, 2003. -171 Ipp. 
4. Diderihs H. Uzľēmuma ekonomika.     -R: Zinātne, 2000. -515 Ipp. 
5. Hofs K.H. Biznesa ekonomika. - R: Jāľa Rozes apgāds, 2002. -559 Ipp. 
6. Uzľēmējdarbības ekonomika. -R.: Kamene, 1999. -165 Ipp. 
7. Uzľēmējdarbības organizēšanas un plānošana. -R: Kamene, 1995. -264 Ipp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas un praktiskās nodarbības. 
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Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Pirms semināriem sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un 
savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu mājās. 

Mācību priekšmeta saturs 

Ekonomikas     izpētes     objekts     un     izziľas     līdzekĜi     .     Ekonomiskās     teorijas     desmit 
pamatprincipi. 2 stundas. 
Makroekonomiskie rādītāji. Nacionālais kopprodukts, dzīves līmenis. Būvniecības loma 
tautsaimniecībā .Būvniecība kā ekonomiskas attīstības indikators. 2 stundas. 
Pieprasījums     un     piedāvājums.     Tirgus     raksturojumi     un     klasifikācija.     Pieprasījuma 
elastīgums un tā izmantošana. 
Tirgus organizācija un uzľēmuma uzvedība tirgū. Konkurences veidi. 2 stundas. 
Preces un preču politika. Preču stratēăija. Preces dzīves cikls. Preču sadale un virzīšana. 
Noieta vadīšana. 2 stundas 
Cena un cenu politika. Cenu kalkulācijas ar orientāciju uz izmaksām, noietu, konkurenci. 
2 stundas. 
Būvuzľēmumu   aktīvi.   PamatlīdzekĜi   un   to   nolietojums.   Apgrozāmie   līdzekĜi,   aprites 
rādītāji.2 stundas. 
Uzľēmuma darbības finansu avoti.  Ieguldījumi, peĜľa, aizľēmumi. Maksa par kapitālu. 
Naudas laika vērtība un aprēėina koeficienti. 2 stundas. 
Būvniecības   produkcijas   cenu   veidošanās.   Patstāvīgas   un   mainīgas   izmaksas.   Tiešas 
izmaksas:  strādnieku  algas,  materiāli,  būvmehānismi.  Pieskaitāmas  izmaksas.  PeĜľa  un 
risks. 4 stundas 
Investīcijas   un   to   ekonomiskā   efektivitāte.   Vienkāršais   atmaksas   periods,   gada   vidēja 
atdeves   likme,   projekta   tīra   patreizēja   vērtība   (NPV),   iekšējā   atdeves   likme   (IRR).   2 
stundas 
Investīcijas projektu ekonomisks salīdzinājums. Projekta dzīves ilgums. Salīdzinājums ar 
patreizējas vērtības metodi un gada ekvivalentu izmaksu metodi. 2 stundas. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Saskarsmes pamati 
Communication Skills 

Atbild īgais par priekšmetu: Sandra Gudzuka   Mg.Psych., pr. Docente 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 32 stundas ar sadalījumu - 16 st. lekcijas 
16 st. semināri 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Attīstīt izpratni par saskarsmes ētiskajiem, kultūras un psiholoăiskajiem aspektiem. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Sniegt zināšanas par komunikatīvā procesa nozīmi, būtību un veidiem 
sabiedrībā; 

• Pilnveidot izpratni par efektīvas saskarsmes nosacījumiem un personisko 
saskarsmes stilu 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. L.Dubkēvičs, I.Ėestere. Saskarsme. Lietišėā etiėete. R. 2003. 
2. V.Kincāns. Etiėete sadzīvē, lietišėajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R. 

2000. 
3. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga, Kamene, 2006 
4. A.Pīzs. Ėermeľa valoda. R. 1994 
5. V.Veics. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.,2. daĜas. R. 2000. 
6. Kozlovs Nikolajs. Saskarsmes māksla. Rīga : Jumava, 2008. 341, [1] lpp. 
7. Arkādijs Egidess. Saskarsmes labirinti : kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem 

Rīga : Jumava, [2006]. 405, [1] lpp 

Priekšmeta mācīšanas metode 
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Lekcijas, interaktīvās metodes, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas pārbauda rakstiski. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Llekciju apmeklēšana, dalība praktiskajās nodarbībās, patstāvīgais darbs, literatūras 
studijas. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitārajiem priekšmetiem. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām 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 DaŃādu kultūru izpausmes saskarsmē 

Mācību priekšmeta saturs 

1. Saskarsmes būtība. Psiholoăiskais, ētiskais un kultūras aspekts. Funkcijas un 
veidi. Komunikācija kā informācijas apmaiľas process un cilvēku mijiedarbība. (4 
stundas) 

2. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības. Lietišėā 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 ėermeľa 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. Etiėete, tās funkcijas un veidi. Uzvedības 

normas, manieres. Uzvedības normas augstskolā. Ārējais izskats un tēla 
veidošana. Apăērba funkcijas komunikācijā. (4 stundas) 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Sports 
Sport Activity 

Atbild īgais par priekšmetu: Muižnieks Jānis Dr.paed., Docents 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirmā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 0 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Dati par  mācību priekšmetu. 

Priekšmeta    statuss: RTU obligātais priekšmets 
 

DaĜa Kredp. Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes 
divās daĜās 
l.daĜa 2. 
daĜa 

0.0 kr. 
0.0 kr. 
0.0 kr. 

0.0 
0.0 
0.0 

4.0 
2.0 
2.0 

0.0 
0.0 
0.0 

 II I 
I 

.Priekšmeta satura anotācija:  

Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles. Vispārēja fiziskā sagatavotība. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Tēlotāja ăeometrija un inŃeniergrafika 

Descriptive Geometry and Engineering Graphics 

Atbild īgais par priekšmetu: Ieva Jurāne, lektore 

Priekšmeta pasniedzējs: Genovefa Fjodorova, lektore 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite un darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Dot studentiem detalizētu sapratni par grafiskās komunikācijas pamatlīdzekĜu 
pielietošanas teoriju un attīstīt grafiskās iemaĦas inženiertehnisko ideju izteikšanā un 
problēmu risināšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Dot studentiem teorētiskos pamatus un metodes telpas objektu attēlošanai 
divu dimensiju rasējumā. 
Apgūt kompleksā rasējuma veidošanas paĦēmienus eiropiskajā un 

amerikāniskajā sistēmās. 
Veidot iemaĦas telpisko objektu ăeometriskās formas analīzē. 
Dot pamatzināšanas par datorizētās rasēšanas un datorizētās projektēšanas 

sistēmām. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Dobelis M., Jurāne I, Z. Veide, u.c. Inženiergrafika. Rīga: RTU. 2003. -180 lpp. 
2. V. Jurāns, V. Rieksts, A. SeĦins. Inženiergrafika. 1983. 
3. A. BĜaus. Tēlotājas ăeometrijas pamatjautājumi. 1976. 
4. A. fl. TIocBaHKHH. KpaTKHH Kypc HanepTaTejibHOH reoMeTpun. 1974. 
5. A. A. HeKMapeB. HmKeHepHaa rpa<Ĝ>HKa. 1988. 
6. B. E. MiraaujieHKO. HmKeHepHaa rpa<Ĝ>HKa. 1990. 
7. A. H. Jlarepb. HmKeHepHaa rpa<Ĝ)HKa. 1985. 
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8. G. C. Beakley. Introduction to Engineering Graphics. 1971. 
9. M. Dobelis. Ievads datorgrafikā. Rīga: Zvaigzne. 1999. 
10. InŃeniergrafika : mācību līdzeklis inŃenierzinātľu studentiem /Z. Auzukalns ... 
[u.c] Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. 308 lpp. 
II. Lekciju konspekts. A. Vicinskis. Tēlotāja ăeometrija. Rīga: RTU. 1999. 
12. Lekciju konspekts. M. Dobelis. Descriptive Geometry and Engineering Graphics. 
Textbook for Foreign Department Students. 1999. 
13. Tēlotāja ăeometrija : māc. līdz. Rīgas Tehniskās universitātes stud. / M. Dobelis, 
I. Jurāne, Z. Veide [u.c] Atkārt. un lab. izd. Rīga : RTU, 2002. 107 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas,       individuāli       praktiskie       un       laboratorijas       darbi       nodarbībās, 
grafiskie mājas darbi. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā un pētnieciskajā darbā 
inŃeniertehnisku problēmu risināšanā saskaľā ar mācību priekšmeta uzdevumiem 

Prasības priekšmeta apguvē 

Iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgas tēmas teorētiskās daĜas pamatjautājumiem pirms 
nodarbības. Obligāta ir praktisko un laboratorijas nodarbību apmeklēšana. Savlaicīga un 
regulāra vingrinājumu, grafisko un mājas darbu izpilde un nodošana. Savlaicīga 
kontroldarbu uzrakstīšana. 

Vērt ēšanas metodika 

Grafiskā valoda ir viens no tehniskās domas izteiksmes veidiem. Studentu darbi tiek 
vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viľa grafiskās komunikācijas spējas un kultūru. Par katru 
izpildīto darbu studentam jāsaľem apmierinoša atzīme. 
Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēėināta kā vidējā no trim atzīmēm: 

• kontroldarba atzīme par tēlotājas ăeometrij as kursu; 

• kontroldarba atzīme par inŃeniergrafikas kursu; 

• vidējā atzīme par visiem individuālajiem darbiem. 

Priekšmeta apmācība 

Ievada nodarbībā. 
Izskaidro priekšmeta apmācības mērėi 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; 
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priekšmetā nepieciešamo instrumentu un piederumu saraksts grafisko darbu 
izpildei; 

pareiza studenta darba organizācijas pamatprincipi, studējot jeb patstāvīgi 
apgūstot mācību priekšmetu: 
o jaunā tēma jāizlasa patstāvīgi literatūrā pirms nodarbības; nodarbībā 

pasniedzējs paskaidro tikai grūtāk saprotamo vielu un atbild uz 
jautājumiem; 

o      savlaicīgi jāizpilda un jānodod vingrinājumus un individuālos darbus; o     
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 daĜas, kuras jāizmanto darbu izpildē. Pasniedzēji norāda, kuras nodaĜas studēt 
turpmāk un kādas ir atšėirības terminos un apzīmējumos daŃādajās mācību grāmatās. 

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 visbieŃāk pielaiŃ kĜūdas. Nodarbības laikā 
studenti nekavējoties sāk risināt uzdevumus un pasniedzēji konsultē studentus. 

Laboratorijas darbos. Laboratorijas darbos strādā ar telpiskiem ăeometriskajiem 
modeĜiem, 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. 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Telpisku objektu attēlošanas pamati. Projicēšanas metode praksē lietojamo 
inŃeniertehnisko rasējumu veidošanai. Skati, griezumi, šėēlumi. Izmēru izvietošana. 
Ăeometriskās konstrukcijas, salaidumi, līknes. Kotētās projekcijas ceĜu, tiltu un 
hidrotehnisku sistēmu projektos. CeĜa posms ar kritumu un virāŃu. Uzbērums un 
norakums. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Būvmateriāli  
Building Chemistry 

Atbild īgais par priekšmetu: doc, Dr Sc.ing. Juris Biršs 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP. 

Pārbaudes forma: eksāmens un ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Iegūt zināšanas par būvmateriālu struktūru, īpašībām un pielietojamību būvniecībā 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iepazīstināt studentus ar būvmateriālu klāstu, kritērijiem to izvērtēšanā. 
• Mācīt veikt būvmateriālu  salīdzināšanu un izstrādāt projektus būvmateriālu 

savstarpējai aizvietošanai 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1 1. J.Freibergs, I.Šulcs, A.Zīle. Arhitektūras materiālmācība, RTU, Rīga, 1991 
2. J.Freibergs, A.Zīle. Arhitektūras materiālmācība, I daĜa, RTU, Rīga, 1987. 
3. Būvniecības materiālmācība. I.A.Ribjevs. Visšaja škola, M., 2002 (krievu val.) 
4. Bajāre Diāna. Būvmateriāli, pamatkurss. Lekciju konspekts. Rīga, RTU, 2008. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas, praktiskie darbi un laboratorijas darbi. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas. 
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Prasības priekšmeta apguvē 

Kontroldarbi un laboratorijas darbu savlaicīga izpilde un aizstāvēšana, eksāmena 
nokārtošana paredzētajā laikā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Pirms laboratorijas darbiem sagatavot darba teorētisko daĜu. 

Mācību priekšmeta saturs 

Būvmateriālu galvenās īpašības. Kritēriji būvmateriālu izvērtēšanā. LVS, EN. 4 stundas. 

Dabīgie akmens   materiāli, iegūšana, īpašības, pielietojums 2 stundas. 
Keramiskie materiāli. Nomenklatūra, īpašības, pielietojums.2 stundas. 
Minerālās saistvielas betonu izgatavošanai. Portlendcements. Portlendcementa paveidi, to 
izmantošanas iespējas daŃādas nozīmes betonu izgatavošanā 2 stundas. 
Cementbetons. Java. Izgatavošana, īpašības, kvalitātes atbilstības kritēriju noteikšana 
atkarībā no pielietojuma. Piedevas vēlamo īpašību uzlabošanai. Betons ceĜu un 
aerodromu segumiem. Kritēriji segu izvērtēšanai 6 stundas. 
Dzelzsbetons, izgatavošana, īpašības, pielietojums. Betona un dzelzsbetona korozija. 
Korozijas novēršanas paľēmieni. 2 stundas. 
Asfaltbetons. Bituminēto segu tipi, saistvielas, minerālie materiāli, piedevas, 
izgatavošana, īpašības, pielietojums. kritēriji segu izvērtēšanā. Bituminētās mastikas, 
emulsijas. 6 tundas. 
Metāls. Metālu īpašības, pielietojums būvniecībā. Metālu aizsardzība no korozijas. metāls 
kā tiltu konstruktīvais materiāls. materiālu izvērtēšanas kritēriji.2 stundas. 
Kokmateriāli, sortiments, īpašības, pielietojums būvniecībā. Aizsardzība pret degšanu, 
trupēšanu. Koks kā tiltu konstruktīvais materiāls. Materiālu izvērtēšanas kritēriji. 2 
stundas. 
Būvmateriālu savstarpējā aizvietojamība 2 stundas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Vērtējuma   svaru sadalījums: 

Eksāmens un laboratorijas darbi 70% 
Darbs grupā 5% 
Nodarbību apmeklēšana un piedalīšanās 
diskusijās - aktivitāte 5% 
Patstāvīgais darbs 20% 

Kopā : 100% 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Hidraulika, hidrolo ăija un hidrometrija  
Hydraulics, Hydrology and Hydrometry 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Priekšmeta studijām jānodrošina zināšanas par šėidruma kustības vaĜējās gultnes, 
mazo hidrotehnisko būvju hidrauliskiem aprēėiniem, hidroloăiju un hidrometriju. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Hidrodinamikas uzdevumi un pētīšanas metodes; 
• Vienmērīgās un nevienmērīgās kustības veidi vaĜējās gultnes; 
• Hidrotehnisko būvju hidrauliskie aprēėini; 
• Hidroloăij as un hidrometrijas metode. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Computer applications in hydraulic engineering. Haestad Methodes, 2002. 
2. Hydraulic design handbook. McGraw-Hill, 1999. 
3. Hidraulikas pamatkurss : Galv.definīcijas un sakarības,uzd.un kontroljaut. / Latvijas 

Lauksaimn.univ. Ūdenssaimn.kat; sast.A.Zīverts,K.SiĜėe. Jelgava : LLU, 1994. 17 
lpp 

4. Hidrometrija, hidroloăija un noteces regulēšana : mācību līdzeklis LLA hidromelior. 
spec. stud. / B. Sarma. Rīga : Zvaigzne, 1990. 188, [1] lpp.. 

5. Hydraulic engineering / Hohn A. Roberson, John J. Cassidy, M. Hanif Chaudhry. 
2nd ed. New York : Wiley, cl998. 653 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
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Lekcijas 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem. Ieskaites 
nokārtošana paredzētajā laikā 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Mācību priekšmeta saturs 

Hidrostatika. Hidrostatiskais spiediens un viľa īpašības. Hidrostatikas pamatvienādojumi. 
Paskāla likums. Absolūtais un manometriskais spiediens. Vakuums. Hidrostatiskā spiediena 
mērīšana un mērīšanas ierīces. Hidrostatiskā spiediena grafika attēlošana. Šėidruma 
spiediens uz plakanām sienām. Soediena centrs. Šėidruma un cilindriskām virsmām. 
Arhimeda likums .-1.nedēĜa – 2 stundas. 

Hidrodinamikas pamatj ēdzieni, uzdevumi un pētīšanas metodes. Hidrodinamikas 
pamatjēdzieni: plūsma, patēriľš, šėērsgriezums, vidējais ātrums, saslapinātais perimetrs, 
hidrauliskais rādiuss. Šėidruma kustības veidi. Bernulli vienādojums ideālā šėidrumā. 
Bernulli vienādojums reāla šėidruma strūklai un visai plūsmai. Bernulli ăeometriskais un 
enerăētiskais izskaidrojums. Hidrauliskais un pjezometriskais slīpums. Ātruma sadalīšana pa 
šėērsgriezumu. Vielas kustību un masas enerăijas nezūdamības likumi. Spēki, kas darbojas 
šėidrumā. Stacionāras vienmērīgas un lamināras plūsmas pamatvienādojums. – 2.,3.nedēĜa – 
4 stundas. 

Hidrauliskie zudumi . Lineārie un vietējie hidrauliskie zudumi. Laminārie un turbulentie 
kustības reŃīmi. Reinoldsa skaitlis un viľa kritiskā nozīme. Ātrumu sadalījums un spiediena 
zudumi kustību reŃīma apaĜās caurulēs. Ātruma sadalījums un spiediena zudumi pie 
turbulentās kustības reŃīma. Nikuradzes grafiks. Moddy grafiks. Šezī formula. Vietējā 
pretestība. Veizbaha formula. Hidrauliskie zudumi pie daŃādu veidu vietējām pretestībām. 
Vietējā pretestības koeficienta atkarība no Reinoldsa skaitĜa. – 4.,5.nedēĜa– 4 stundas. 

CauruĜvadu hidrauliskais aprēėins. CauruĜvadu hidraulisko aprēėinu galvenie uzdevumi. 
Vienkāršu cauruĜvadu hidrauliskais aprēėins. CauruĜvadu virknes savienojumu hidrauliskais 
aprēėins.      Šėidruma     nepārtraukta      padeve      un      tīkla     shēma.      NesaspieŃama      šėidruma 
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nestacionāra plūsma nedeformējamās caurulēs. Hidrauliskais trieciens. - 5.,6. nedēĜa– 4 
stundas. 

Šėidruma kustība vaĜējās gultnēs. Šėidruma kustības veidi vaĜējās gultnēs. Vienmērīgās 
kustības reŃīma pamatvienādojums. Šezī koeficienta formulas noteikšana. Hidrauliski 
izdevīgākais kanāla šėērsgriezums. Kanāla hidrauliskais aprēėins. Kanalizācijas cauruĜu 
aprēėina īpatnības. – 7.,8.nedēĜa – 4 stundas. 

Nevienmēr īgas kustības reŃīms. Hidrauliskie aprēėini.   – 9., 10.nedēĜa – 4 stundas. 

Pārgāzes. Pārgāzes ar plānu sienu. Pārgāzes praktiska profila. Pārgāzes ar plānu slieksni. 
Biefu savienojumi un enerăijas dzēšana. Ātrteces. Mazo tiltu un cauruĜvadu hidrauliskie 
aprēėini. Hidrauliskā aprēėina pamatformulas un metodes. Maksimālais plūsmas ātrums tilta 
gultnē. – 11., 12.nedēĜa – 4 stundas. 

Hidroloăija.      Galvenie     hidroloăiskie      aprēėina     lielumi      un     to noteikšanas     metodes. 
Caurplūdums,    noteces    apjoms,    moduls,    slānis   un    ūdens    līmeľi. Nodrošinājumu    līknes 
konstruēšana. Analītiskā varbūtību sadalījuma parametru aprēėins. Hidroloăisko aprēėina 
lielumu noteikšana. – 13., 14., 15.nedēĜa – 6 stundas. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Ăeodēzija 

Elementary Geodesy 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: lektors, M.sc.ing. MārtiĦš Reiniks 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -3 KP. 120 stundas: 
ievadlekcijas - 32 st. 
laboratorijas darbi - 24 st. 
praktiskie darbi 64 st. 

Pārbaudes forma: ieskaite, eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt ăeodēzijas pamatus, iepazīties ar ăeodēziskajiem instrumentiem, ăeodēziskajiem 
mērījumiem un metodēm. Apgūt ăeodēzisko darbu veidus būvniecībā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Attīstīt klausītājiem ăeodēzijas valodas lietošanas iemaĦas; 
• Apgūt vispārīgās ăeodēzijas teoriju un matemātiskos pamatus; 
• Gūt pamatiemaĦas darbā ar ăeodēziskiem instrumentiem; 
• Veikt ăeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi un novērtēt precizitāti 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Ăeodēzija / Brigita Helfriča ... [u.c] ; galvenais redaktors: Uldis Zuments. [Rīga] 
: Valsts aăentūra "Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra", 2007. 262, [1] lpp. 
2. Ăeodēzijas teorētiskie pamati : lekciju konspekts / Jānis Bikše, Jānis Ancāns ; 
Rīga, 2001.  [29] lpp. 
3. Ăeodēzija / [V. Freijs, O. Jakubovskis, M. Kronbergs, U. Zuments] ; U. Zumenta red. 
Rīga : Zvaigzne, 1993. 383, [1] lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi un to aizstāvēšana. 
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Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijas,kā arī laboratorijas un praktisko darbu savlaicīga pildīšana. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Laboratorijas un praktiskajos darbos tiek vērtētas spējas izmantos lekcijās un patstāvīgās 
studijās   iegūtās  zināšanas.   Izdarītais   darbs  tiek   vērtēts   ar  ―ieskaitīts‖.   Visiem   darbiem 
jābūt ieskaitītiem. Eksāmenu vērtē pēc 10 ballu   sistēmas kur zemākai sekmīgais 
vērtējums ir 4 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Zināšanas par praktiskā darba un laboratorijas darba veikšanas metodiku. 

Mācību priekšmeta saturs 

1. Ievads. Ăeodēzijas pamati. Ăeodēzija,   tās   uzdevumi  un   saturs.   Ăeodēzijas   
nozares.   Ăeodēziskie   mērījumi. Ăeodēzisko   mērījumu   precizitāte.   Ăeodēzisko   
mēru   vienības.   Zemes   veids   un lielums. Ăeoīds. Zemes elipsoīds.   Starptautiskā 
ăeodēziskā sistēma WGS-84. 

2. Priekštati par zemi. Zemes  planetārais  stāvoklis.  Zemes  uzbūves  modelis.  Zemes  
fizikālās  īpašības: magnētisms,   smaguma    spēks.   Zemes   attēlošanas   veidi:   
globuss,   karte,   plāns. Mērogs.    Horizontālā    projekcija.    Zemes    virsmas    
sagrozījumi    horizontālā    un vertikālā plaknē. Reljefa attēlošanas veidi. 
Horizontāle. 

3. Punktu koordinātu noteikšana. Līnijas orientēšana. Plaknes ăeodēzisko koordinātu 
sistēmas. Punktu augstumu sistēmas. Tiešais un pretējais punkta augstuma 
noteikšanas uzdevums. Līnijas orientēšana: azimuts, rumbs, direkcionālais leľėis. 
Ăeogrāfiskā un magnētiskā meridiāna noteikšana. Tiešais un pretējais 
ăeodēziskais uzdevums horizontālā plaknē. Direkcionālā leľėa pārnešana. 

4. Teodolīts. Horizontālo un vertikālo leľėu mērīšana. Teodolīta uzbūve. Galvenie 
ăeometriskie nosacījumi un to pārbaude. Horizontālo leľėu  mērīšanas  metodes  un  
precizitāte.  Vertikālo  leľėu  mērīšanas  metodes  un precizitāte. 

5. Attāluma mērīšana. 
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Attāluma mērīšanas metodes un precizitāte. Attāluma mērīšana ar mērlentu un 
ruleti. Pavedienu tālmēri. Digitālie tālmēri. Netiešās attāluma mērīšanas metodes. 
Slīpa attāluma reducēšana uz horizontālo garumu. 

6. Nivelieris. Paaugstinājuma mērīšana. 
Paaugstinājuma mērīšanas metodes un precizitāte: ăeometriskā, trigonometriskā 
un hidrostatiskā līmetľošana. Nivelieris, uzbūve, galvenie ăeometriskie 
nosacījumi un to pārbaude. Nivelieris ar optisko mikrometru. Digitālais nivelieris. 
Lāzera nivelieris. 

7. Ăeodēziskie tīkli.  
Valsts ăeodēziskais tīkls. Uzmērīšanas pamattīkls. Slēgts teodolīta gājiens. 
Izstiepts teodolīta gājiens. Ăeodēzisko tīklu uzmērīšanas metodes un precizitāte. 

8. Ăeodēziskais augstuma tīkls. 
Valsts ăeodēziskais augstuma tīkls. Slēgts līmetľošanas gājiens. Līmetľošanas 
gājiens starp diviem reperiem. Karājošs līmetľošanas gājiens. Precīzā un tehniskā 
līmetľošana. 

9. Horizontālās un vertikālās uzmērīšanas metodes. 
Līniju uzmērīšanas metode. Taisnleľėa un polāro koordinātu metode. Leľėu un 
līniju krustojuma metode. Apvidus topogrāfiskie objekti. Virsmas līmetľošana. 
Tahimetrija. Aerotopogrāfiskā uzmērīšana. Ortofoto. Digitālā karte. 

10. Profila uzmērīšana. 
Profila veidi un elementi. Garenprofila uzmērīšana un sastādīšana. Profila 
projekta elementi: slīpums, projekta un darba augstumi, nulles darba punkts. 
Trases uzmērīšana. Trases pagrieziena līknes. Riľėa līkne, tās galvenie elementi. 
Klotoīda. Līknes detalizēta nospraušana. 

11. InŃeniertopogrāfiskā uzmērīšana. 
Topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi. Uzmērīšanas pamatojums. Uzmērāmie 
objekti un metodes. Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana. Esošo plānu 
skenēšana. InŃeniertopogrāfiskā digitālā karte. 

12. Ăeodēziskie mērījumi būvniecībā. 
Projekta līnijas virziena un leľėa nospraušanas metodes. Attāluma atlikšana. 
Punkta augstuma nospraušana. Punkta augstuma pārnešana montāŃas zonā. Punkta 
koordinātu nospraušana. Augstuma nosraušana. Vertikālās līnijas un vertikālās 
plaknes nospraušana. Slīpas līnijas nospraušana. Šėērsprofila nospraušana. 

13. Būvniecības ăeodēziskais projekts. 
Ăeodēzisko darbu sastāvs un projekts. Būves ăeodēziskie atbalsta tīkli. Būvasu 
nospraušanas ăeodēziskais projekts. Būvasu nospraušanas metodes un precizitāte. 
BūvdetaĜu detalizētā nospraušana. Būvniecības un montāŃas asu pārnešana būves 
stāvos. Ăeodēziskie izpildmērījumi. 
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14. Būvju deformācijas. Deformāciju veidi. Būves pamatu sēšanās novērošana. 
Sēšanās procesa analīze un grafiskie attēli. Horizontālu deformāciju novērošanas 
metodes. Krānu slieŃu ceĜu ăeodēziskā kontrole. Torľveida būvju un mastu 
vertikālā noliece. 

15. Globālā pozicionēšanas sistēma - GPS. 
16. GPS uzbūve un darbības principi. satelītu signālu fizikālie pamati. 

Pozicionēšana ar kodētiem signāliem. Signālu fāzes mērījumi. GPS 
uztvērēji. Absolūtā un relatīvā pozicionēšana. Mērījumu apstrāde un 
rezultāti. Diferenciālais GPS. Koordinātu noteikšanas precizitāte. 

16.   Ăeogrāfiskā informācijas sistēma – ĂIS. 
Datu bāzes shēma. Apvidus objektu klasifikators un klasifikācijas shēma. Pārskata 
kartes shēma. 

Laboratorijas un praktiskie darbi.  

1.L      Teodolīts. 
Galveno vienkāršāko ăeometrisko nosacījumu pārbaude. Teodolīta nolasīšanas 
ierīces. 

2.L      Horizontālā un slīpuma leľėa mērīšana. 
Leľėa mērīšanas metodes. 

3.L      Nivelieris. 
Paaugstinājuma mērīšana. Slēgta līmetľošanas gājiena mērīšana un mērījumu 
izlīdzināšana. 

4.P       Slēgts teodolīta gājiens. 
Mērījumu izlīdzināšana. Koordinātu aprēėins (pēc mērījumu Ńurnāla). Platības 
aprēėins. 

5.P       Garenprofils, šērsprofils. 
Reljefa augstumu aprēėināšana trases garenprofilam pēc līmetľošanas datiem 
(Slēgta līmetľošanas gājiena ar starppunktiem mērījumu Ńurnāls). Projekta 
augstumi. Darba atzīmes. 

6.P       Trases pagrieziens. 
Līknes galvenie punkti. Līknes detālās nospraušanas metodes un elementi pa loku 
un pa klotoīdu. 

155 



1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
Transportbūves)‖ 

7.P       Virsmas līmetľošana pa kvadrātiem. 
HorizontāĜu iezīmēšana plānā. Zemes darbu balanss. Zemes darbu tilpuma 
aprēėināšana. 

8.L      Tahimetrija. 
Laboratorijas tahimetriska uzmērīšana un plāna satādīšana. 

9.P       Būves nospraušanas elementi 
Būves koordinātu un augstuma noteikšana pēc kartes. Nospraušanas elementu 
apreėināšana. 

10.L Nepieejama punkta noteikšana. 
Koordinātu un augstuma noteikšana tālam nepieejamam punktam. 

* L - laboratorijas darbs P 
- praktiskais darbs 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Ăeodēzijas praktikums  

Practical Geodesy 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: lektors, M.sc.ing. MārtiĦš Reiniks 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Praktiski apgūt ăeodēzisko darbu veidus būvniecībā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Gūt pamatiemaĦas darbā ar ăeodēziskiem instrumentiem; 
• Veikt ăeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi un novērtēt precizitāti 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Ăeodēzija / Brigita Helfriča ... [u.c] ; galvenais redaktors: Uldis Zuments. [Rīga] : 
Valsts aăentūra "Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra", 2007. 262, [1] lpp. 
2. Ăeodēzijas teorētiskie pamati : lekciju konspekts / Jānis Bikše, Jānis Ancāns ; 
Rīga, 2001.  [29] lpp. 
3. Ăeodēzija / [V. Freijs, O. Jakubovskis, M. Kronbergs, U. Zuments] ; U. Zumenta red. 
Rīga : Zvaigzne, 1993. 383, [1] lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Praktiskais darbs ar ăeodēzijas instrumentiem 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

1. Prakses lietas sakārtošana. 
2. Darba pārbaudīšana un iesniegšana. 
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3. Ieskaite. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Zināšanas par praktiskā darba veikšanas metodiku. 

Mācību priekšmeta saturs 

1. Prakses ievaddaĜa. 
1.2. Iepazīšanās ar uzmērāmo apvidu. 
1.3. Ăeodēziskās zīmes. 
1.4. Apvidus shēmas sastādīšana. 
1.5. Prakses lietas uzsākšana. 
1.6. Ăeodēzisko instrumentu saľemšana pēc pieprasījuma. 

2. Teodolīta gājiens. 
2.1. Teodolīta pārbaudīšana(laboratorijā un uz lauka). 
2.2. Gājiena projektēšana. 
2.3. Gājiena shēmas sastādīšana. 
2.4. Punktu nostiprināšana. 

2.5. Punktu piesaistīšana apvidus objektiem.       Punktu abrisu sastādīšana. 

2.6. Teodolīta gājiena horizontālo leľėu mērīšana     (neatkarīgi 2 reizes). 
2.7. Gājiena horizontālo leľėu aprēėināšana. 
2.8. Gājiena malu mērīšana(neatkarīgi 2 reizes). 
2.9. Gājiena malu garumu aprēėināšana. 
2.10. Gājiena punktu koordinātu aprēėināšana 

3. Nivelēšanas gājiens. 
3.1. Gājiena projektēšana. 
3.2. Gājiena shēmas sastādīšana 
3.3. Niveliera pārbaudīšana(laboratorijā un uz lauka). 
3.4. Gājiena punktu nivelēšana(neatkarīgi 2 reizes). 
3.5. Gājiena punktu augstumu aprēėināšana. 

4. Topogrāfiskā uzmērīšana. 
4.1.Horizontālā uzmērīšana. 

4.1.1.Uzmērīšanas projektēšana. 
4.1.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana. 
4.1.3. Topogrāfisko objektu piesaistīšana uzmērīšanas līnijām. 
4.1.4. Topogrāfisko objektu koordinātu aprēėināšana. 

4.2. Vertikālā uzmērīšana. 
4.2.1.Uzmērīšanas projektēšana. 
4.2.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana. 
4.2.3. Topogrāfisko objektu nivelēšana. 
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4.2.4. Topogrāfisko objektu augstumu aprēėināšana. 
4.3. Tahimetrija. 

4.3.1. Uzmērīšanas projektēšana 
4.3.2. Uzmērīšanas abrisu sastādīšana. 
4.3.3. Topogrāfisko objektu noteikšana ar tahimetrijas metodi. 
4.3.4. Topogrāfisko objektu koordinātu un augstumu aprēėināšana. 

4.4. Topogrāfiskā plāna sastādīšana. 

5. Prakses nobeigšana. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Būvmehānikas ievadkurss 

Introduction to Structural Analysis 

Mācību priekšmeta pasniedzējs:   as.prof. Dr. ing.. Ivars Radiľš 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt konstrukciju elementu deformatīvā un spriegumstāvokĜa noteikšanas 

metodes un paľēmienus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

apgūt     konstrukciju     elementu     deformatīvā     un     spriegumstāvokĜa     noteikšanas 

metodes; 
apgūt būvju un konstrukciju   aprēėiniem nepieciešamās iemaľas; 
iepazīties ar piepūĜu aprēėina metodēm; 
apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaľas; 
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. Būvmehānikas ievadkurss / F. Bulavs, I. Radiľš. Rīga : RTU, 2006. 205 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un praktiskie darbi, individuāli studentu aprēėinu darbi un laboratorijas darbi un 
to aizstāvēšana 

Priekšmeta apguves vērt ējums 
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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 aprēėinu darbu un laboratorijas darbu veikšana un 
aizstāvēšana. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par balstu reakciju un piepūĜu 
noteikšanas metodēm un paľēmieniem konstrukciju elementos. Priekšmets sagatavo 
studentu kursa Būvmehānika apgūšanai.. 

15   Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Atskaite par katru aprēėina darbu un laboratorijas 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 pieľēmumi un metodes. 
Statikas galvenie jēdzieni, aksiomas un pieľēmumi. Spēki. Balsti un balstu reakcijas. 
Balstu aksioma. Spēka moments pret p-tu, tā īpašības. Spēku pāris. Spēkpāra moments. 
Izkliedētu slodŃu ievērošana statikas uzdevumos. Plakanas spēku sistēmas līdzsvara 
nosacījumi. Līdzsvara vienādojumu veidi. Līdzsvara vienādojumu pielietošana balstu 
reakciju noteikšanā. Balstu reakciju noteikšana ėermeľu sistēmām. 
Šėēlumu metode iekšējo piepūĜu noteikšanai plakanās sistēmās. 
Kopnes. PiepūĜu noteikšana kopnes stieľos izmantojot momentpunkta (Rittera), 
projekciju un mezglu izgriešanas metodes. 
Liece. SlodŃu un balstu veidi. PiepūĜu noteikšana un epīru konstruēšana. Diferenciālās un 
integrālās sakarības starp slodzēm, lieces momentu un šėērsspēku. 
PiepūĜu epīras vienlaiduma sijām. PiepūĜu epīru pārbaude ar mezglu līdzsvara un epīru 
savstarpējo sakarību likumiem. 
Šėēluma statiskais moments, smaguma centra noteikšana. Šėeluma inerces momenti. 
Galvenās inerces asis un galvenie inerces momenti. 
Stieľa pamatslogojuma veidi. Stiepes un spiedes spriegumu un deformāciju noteikšana. 
Materiāla īpašību eksperimentāla pētīšana. Stiepes un spiedes diagrammas. Materiālu 
sabrukuma veidi. Stiprības aprēėins pie stiepes un spiedes. 
Spriegumi liecē. Sijas aprēėins uz stiprību. 
Taisnu stieľu noturības aprēėins 
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Apr ēėina darbi. 

Statiski noteicamas kopnes aprēėins. 
Sijas aprēėins uz stiprību. 

Laboratorijas darbi.  

Koka sijas liece. 
Sijas aprēėins izmantojot galīgo elementu programmu Analysis for Windows 1.9. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

kursa apjoms 48 stundas; 
lekcijas 16 stundas; 
praktiskie darbi        16 stundas; 
laboratorijas darbi       16 stundas; 
individuālo aprēėina darbu aizstāvēšana; 
ieskaite. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Būvmehānika   (vispār īgais kurss) 

Structural Analysis (General course) 

Mācību priekšmeta pasniedzējs:   as.prof. Dr. ing.. Ivars Radiľš 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 5 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite, darbi, eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt būvkonstrukciju deformatīvā un spriegumstāvokĜu noteikšanas 
metodes un paľēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas konstrukciju 

aprēėinu pastāvošo metoŃu pilnveidošanai, jaunu konstruktīvo formu 

patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo būvju slogojuma stāvokĜa 

diagnosticēšanai, izstrādājot jaunus, rekonstrukcijas un pastiprināšanas 
projektus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

iepazīt iespējamās konstrukciju   aprēėinu shēmas; 
apgūt būvju un konstrukciju   aprēėiniem nepieciešamās iemaľas; 
iepazīties ar piepūĜu aprēėina metodēm; 
apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaľas; 
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. Būvmehānika : statiski noteicamas sistēmas / F. Bulavs, I. Radiľš. Rīga : RTU, 2004. 
167 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
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Lekcijas, praktiskie darbi, individuāli studentu aprēėinu darbi un to aizstāvēšana. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Eksāmens   spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem 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 aprēėinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par balstu reakciju un piepūĜu 
noteikšanas metodēm un paľēmieniem konstrukciju elementos. Priekšmets sagatavo 
studentu kursa Būvmehānika apgūšanai.. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Zināšanas par praktiskā darba veikšanas metodiku, un praktisko aprēėina programmu 
pielietošanas principiem un paľēmieniem 

16   Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

Atskaite par individuāli veiktiem aprēėinu darbiem, t.sk. secinājumi par iegūtajiem 
rezultātiem, darbu ieskaites pārrunas. 

Mācību priekšmeta saturs 

Plakanu stieľu sistēmu struktūras analīze. Jēdziens par ăeometriski nemainīgām un 
mainīgām sistēmām. Diski. Sistēmas kustības brīvības pakāpe un mainīguma pakāpe. 
Acumirklīgi mainīgas sistēmas, to pazīmes. Ăeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas 
likumi. Struktūras analīzes secība. 
Šėēlumu metode iekšējo piepūĜu noteikšanai plakanās sistēmās. Diferenciālās un 
integrālās sakarības starp slodzēm, lieces momentu un šėērsspēku. 
Liece. SlodŃu un balstu veidi. PiepūĜu noteikšana un epīru konstruēšana. 
PiepūĜu epīras vienlaiduma sijām. Daudzlaidumu statiski noteicamas sijas piepūĜu 
aprēėins. PiepūĜu epīru pārbaude uz mezglu līdzsvara un epīru savstarpējo 
diferenciālsakarību pamata. Neizdevīgākā slogojuma gadījuma noteikšana. 
Jēdziens par ietekmes līnijām. Ietekmes līnijas vienlaiduma un daudzlaidumu sijām. 
PiepūĜu aprēėins pēc ietekmes līnijām. Jēdziens par kustīgas un mainīgas slodzes 
neizdevīgākā stāvokĜa noteikšanu. Ietekmju līniju konstruēšana netiešā slogojuma 
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gadījumā. PiepūĜu noteikšana statiski noteicamās sijās ar liektu asi nekustīgas slodzes 
gadījumā.. 
Kopnes, to klasifikācija. PiepūĜu noteikšana kopnes stieľos izmantojot momentpunkta 
(Rittera), projekciju un mezglu izgriešanas metodes. Kopľu veidi. ŠprengeĜveida sistēmas 
Lokveida kopnes. PiepūĜu sadalījums daŃādas konfigurācijas kopnēs. Kopľu stieľu 
piepūĜu ietekmes līnijas.Telpiskas kopnes, to balsti. 
Kinemātiskais ietekmju līniju konstruēšanas veids 

Statiski noteicamu plakanu rāmjveida stieľu sistēmas.Trīslocīklu loki. PiepūĜu aprēėini 
stieľos. Loku racionālā ass. Loki ar savilci. Spēku darbs un pārvietojumu aprēėinu 
metodes. arējo spēku darbs. Potenciālā enerăija. Darbu savstarpīguma un pārvietojumu 
savstarpīguma teorēmas. Pārvietojumu aprēėina formula. Pārvietojumu aprēėina tehnika, 
Temperatūras pārvietojumi. Enerăētiskais pārvietojumu aprēėina paľēmiens.Balstu 
sēšanās izraisītie pārvietojumi. 

Individu ālie aprēėinu darbi.  

1.Daudzlaidumu siju piepūĜu aprēėins statisku un kustīgu slodŃu gadījumos izmantojot 
ietekmes līnijas. 
2.Statiski noteicamu daŃādas konfigurācijas kopľu   piepūĜu noteikšana ar amalītiskām 
metodēm. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

kursa apjoms 64 stundas; 
lekcijas 32 stundas; 
praktiskie darbi 32 stundas; 
individuālo darbu aizstāvēšana; 

eksāmens. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Datorgrafika (būvgrafika)  
Computer Graphics 

Atbild īgais par priekšmetu: doc., M. Sc. ing. Voldemārs Putnaērglis 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 
Dot studentiem vispārīgos principus par inŃeniertehnisku būvju projektu tehniskās 
dokumentācijas izstrādāšanā tradicionālajā tehnikā, kā arī ar datorizētās rasēšanas un 
projektēšanas līdzekĜu pielietojumu. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 
• Dot teorētiskos pamatus un speciālās metodes būvobjektu attēlošanai plaknē. 
• Iepazīties ar daŃādiem 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 iemaľas 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. InŃeniergrafika. Ievads datorgrafikā. Rīga: Zvaigzne. 1999. - 48 lpp. 

3. Cūberga M. Tēlotāja ăeometrija. 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. Mozga N. Automatizētā projektēšana ar AutoCad 2007. SIA „Mācību grāmata‖, 2007. 
138 lpp. 

7. Z. Eglītis „Tehniskās grafikas ceĜvedis‖ Rīga 2007. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
• Praktiskas nodarbības par tēmām, individuāli grafiskie mājas darbi, 
• laboratorijas darbi datoru klasē 

Priekšmeta apguves vērt ējums 
Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā 
inŃeniertehnisku problēmu risināšanā saskaľā ar mācību priekšmeta uzdevumiem. 

Prasības priekšmeta apguvē 
Patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgās tēmas teorētiskās daĜas 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 mērėi un uzdevumus, ievērojot tehnisko nodrošinājumu 
priekšmeta apguvei tekošajā mācību gadā. Tiek izskaidrotas prasības ieskaites 
saľemšanai 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 
daĜas, 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 modeĜa   iegūst 
datora veidoto sekundāro informāciju — plānu, griezumu, fasādes, perspektīvu; 
specifikāciju ăenerēšana no virtuālās ēkas datormodeĜa. 

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 inŃenierbūvju projektēšanā. Praktisku uzdevumu 
risināšana ar tradicionālajām metodēm un datortehnikas palīdzību. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viľa grafiskās komunikācijas spējas un 
kultūru. Par katru izpildīto mājas   darbu studentam jāsaľem apmierinoša atzīme. 
Laboratorijas darbā jāizpilda viss aprakstā paredzētais. 
Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēėināta kā vidējā par grafiskiem   mājas darbiem un 
laboratorijas darbu datoru klasē. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Jaunākās tendences transportbūvju projekt ēšanā un uzturēšanā 
Latest Tendencies in Design and Maintenance of Transportation Infrastructure 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Veidot izpratni par visjaunākajām tehnoloăijām un iekārtām autosatiksmes 
organizēšanā, transportbūvju projektēšanā, visjaunāko materiālu priekšrocībām un 
transportbūvju būvniecības procesa vadību. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: Izpratnes 
veidošana par satiksmes nepārtauktas norises garantēšanu kā vienotu pasākumu 

kompleksu; 
Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Jaunāko tehnoloăiju un 
materiālu izmantošanas priekšrocību novērtējums salīdzinot ar klasiskajām 

tehnoloăijām (zināšanu līmenī); 
Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: PadziĜināta un patstāvīga 
konkrēta transportbūvju projektēšanas vai uzturēšanas jautājuma studēšana, 
atainojot pētījumus referātā (zināšanu līmenī). 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. www.eu-portal.net 

2. www.csdd.lv 
3. www.trafficlinq.com 
4. Periodika un interneta resursi 

Priekšmeta mācīšanas metode 
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Lekcijas, reālo objektu novērtējums. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite, vērtējot sagatavoto referātu. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, referātu sagatavošana. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

Mācību priekšmeta saturs 

Transportbūvju projekt ēšanas aktualitātes. Projektēšanā plašāk izmantojamo 
programmu paketes – Microstation, Autocad, InRo, Kard. To salīdzinājums, 
izmantošanas pieredze un prakse. 

Jaunie ceĜa būves materiāli. Modificētie bitumeni, to speciālās piedevas – celulozes un 
minerālās šėiedras. Šėembu mastikas asfaltbetoni, nepārtraukta granulometriskā sastāva 
asfaltbetoni, porasfalti, to priekšrocības, raŃošanas un ieklāšanas tehnoloăija, atšėirības 
no konvencionālā asfaltbetona.Minēto ceĜa segumu ekspluatācijas pieredze Latvijā. 
Densifalts, tā uzbūve, fizikālās īpašības, ieklāšanas tehnoloăija un pielietošanas apgabali. 
Mākslīgi veidoto akmens materiālu segumi, ieklāšanas tehnoloăija, ilgmūŃība un 
piemērotība daŃādiem satiksmes apstākĜiem. Ăeotekstila nozīme segas konstrukcijā, tā 
izmantošanas pieredze Latvijā. Ăeotekstila veidi. 

Jaunākie materiāli un tehnoloăijas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekĜu jomā. 
Jaunie vertikālā un horizontālā marėējuma materiāli, to darbības principi. Speciālie 
marėējumu veidi (―kaėa acis‖ u.c). CeĜa zīmju uzstādīšanas un izvietojuma problēmas un 
pieredze Latvijā. Lielākie ceĜa zīmju raŃotāji Latvij ā, to piedāvāto izstrādājumu 
salīdzinājums. Inteliăentās satiksmes organizācijas sistēmas (ITS). To attīstības vēstures 
īss apskats. 

AutoceĜu tehniskā stāvokĜa pārbaudes. Izbūvēto autoceĜu kvalitāte kontrole. Šim 
nolūkam izmantojamās tehniskās iekārtas. Bitumena ekstrakcijas aparāti. Maršala 
pārbauŃu kompleksa iekārtas – Maršala automātiskais āmurs, Maršala prese. Seguma 
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saglabāšanas vadības sistēma. Nesagraujošās seguma līdzenuma un segas konstrukcijas 
elastības moduĜa noteikšanas jaunākās tehnoloăijas. Seguma raupjuma un saėeres 
koeficienta noteikšanas metodas un izmantojamās iekārtās. 

Satiksmes parametru automatizētā fiksēšana un satiksmes organizācija. Jaunākās 
iekārtas satiksmes intensitātes, ātruma un sastāva noteikšanā, to darbības principi, 
salīdzinājums un pielietošanas prakses novērtējums. 

Būvniecības projektu vadības sistēmas Plānošana un projektu organizēšana. 
Projekta pieteikums. Konkursa organizēšana. Projekta novērtēšanas un apskates metode 
(PERT) Resursu sadale. Projekta ilgums. Laika koriăēšana. Izmaksu uzskaite. Naudas 
plūsmas analīze. Projekta vadība. Starptautiskā pieredze (FIDIC). Būvniecības vadība 
(Uzľēmēja loma). Riska vadība. Kvalitātes sistēma. Veselības un drošības jautājumi 

būvniecībā. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

AutoceĜu būvniecība 

Road Building 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Priekšmeta pasniedzējs: lekt., M.sc. Boriss JeĜisejevs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -4 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite un eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Izpratne par autoceĜu segu un aprīkojuma būvniecības tehnoloăijām, būvdarbu 
kvalitātes ietekmējošo faktoru apzināšana. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Vispārējās izpratnes attīstīšana: 
Vispārīgā izpratne par būvniecības procesu un tā raksturīgākajiem posmiem. 
Pamatzināšanu par ceĜu būvniecību sistematizēšana, vienotās pieejas veidošana. 
Vispārīgā izpratne par a/c segu būvniecības tehnoloăijām. Priekšmetā apskatāmo 
jautājumu saistība ar ceĜu būvniecības pamatkursa galvenajām nostādnēm. 
Zināšanu par atšėirīgu autoceĜu segu būvniecību vienotās sistēmas veidošana 

• Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apguve: 
Vides, ăeofizisko un klimatisko apstākĜu izpratne, kā pamats ceĜu būvniecībai. 
CeĜu elementu nospraušanas, zemes darbu, drenāŃas sistēmu būvniecības 
tehnoloăiju apgūšana. 
AutoceĜu būvdarbu sezonālā izpratne. A/c segu būvniecības un aprīkojuma 
uzstādīšanas tehnoloăijas. Zemju rekultivācija. A/c būvniecības procesa 
dokumentēšana, būvdarbu nodošanas/pieľemšanas procedūra. Resursu plānošana 
būvdarbos. Līdzvērtīgo būvniecības tehnoloăiju analīze. 

• Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: 
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CeĜu zemes klātnes un drenāŃas sistēmu būvniecības īpatnības, darbus veicot: uz 
slīpām reljefa virsmām, purvu, klinšainās grunts, karstu rajonos un mūŃīgā 
sasaluma un tuksnešu apvidos. 
A/c atsevišėu konstruktīvo kārtu būves tehnoloăijas (nostiprinātās gruntīs, 
nesaistītie akmens materiāli, monolītie materiāli). Kvalitātes prasības a/c segai, 
iespējamo defektu analīze. A/c brauktuvju marėējums. A/c aprīkošana ar 
satiksmes regulēšanas un drošības līdzekĜiem. A/c rekonstrukcijas metodes. 
Nestingo segu periodiskās uzturēšanas pamatdarbības. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

5. ‖AutoceĜu specifikācijas 2005‖, LAD – 2005. 
6. Ziemas dienesta darbu organizācija un darbu tehnoloăija : darba 

burtnīca / [B. JeĜisejevs]. [Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 
lpp 

7. Zemes klātne, tās izveidojums, noturība : darba burtnīca / [B. JeĜisejevs]. 
[Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp 

8. Virszemes un gruntsūdeľi, to raksturojums un novadīšanas sistēmas : darba 
burtnīca / [B. JeĜisejevs] [Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

9. Latvijas  autoceĜu   tīkls,  ceĜu  klasifikācija  un   raksturojums  : darba  burtnīca  / [B. 
JeĜisejevs] [Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

10. CeĜu  segumi,  uzbūve un  uzturēšana  : darba burtnīca  / [B.  JeĜisejevs]  
[Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

11. CeĜu      konstruktīvie      elementi      : darba      burtnīca      / [B.      JeĜisejevs]      [Valmiera 
: Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

12. CeĜu būves un ceĜu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloăija / B. JeĜisejevs. 
[Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, c2006. 208 lpp. 

13. AutoceĜu     būvniecība     : mācību     metodiskais     materiāls     / Jānis     Vārna.     
Rīga : [RTU], 2007. 145 lpp 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite, vērtējot sagatavoto referātu, atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās 
zināšanas. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, referātu sagatavošana. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 
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Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un papildus literatūras avotu un saistošo būvnormatīvu studijas. 

Mācību priekšmeta saturs 

1.semestris 

CeĜu būvniecības process. Būvniecības pamatjēdzienu definīcija. CeĜu darbu 
programmas. Būvdarbu aktualitātes eksistējošajā ceĜu tīklā. CeĜu būvniecības procesa 
posmi. Būvdarbu pamatdokumentācija. Būvniecības procesa organizatoriskā shēma. CeĜu 
būvniecību reglamentējošo normatīvu pārskats. Kvalitātes prasības ceĜu būvniecībā, to 
ietekmējošo faktoru kopums. – 1., 2., 3. nedēĜa – 6 stundas. 

CeĜu būves tehnoloăijas pamatprincipi. CeĜu konstrukcijas spriegumstāvoklis, 
siltuma/mitruma reŃīms, zemes klātnes iespējamo defektu celoľi un to ievērošana ceĜu 
būvniecībā. CeĜu būvdarbu tehnoloăiskums (plūsmas metode, koncentrētie darbi). 
Dimensionālo parametru nodrošināšana un kontrole ceĜu būvdarbos. CeĜu būvmateriālu 
blīvēšanas metodes. CeĜu būves mašīnu klasifikācija. – 4., 5., 6. – 6 stundas. 

Sagatavošanas darbi. Tehnoloăiskais projekts (darbu programma). Resursu plānošana. 
CeĜa trases atjaunošana un nostiprināšana. Tehnoloăiskās infrastruktūras izveidošana. 
Satiksmes organizācija, vides aizsardzība un darbu drošība būvobjektā. CeĜa nodalījuma 
joslas sagatavošana konstruktīviem darbiem. – 7., 8., 9. nedēĜa – 6 stundas. 

Zemes darbi. CeĜu zemes klātnes elementu nospraušana. Uzbērumu un ierakumu 
veidošanas pamattehnoloăijas. Zemes darbu mehanizētā, hidrauliskā un dinamiskā 
metodes. Zemes klātnes virsmu apdare, nostiprināšana. Zemes darbu un zemes klātnes 
konstrukciju īpatnības īpašos apstākĜos (uz slīpām reljefa virsmām, klinšainās gruntīs, 
purvos, karstu rajonos, tuksnešos, karstu rajonos un mūŃīgā sasaluma apvidū). 10., 11., 
12., 13. nedēĜa – 8 stundas. 

CeĜu drenāŃas sistēmu būvniecība. Virsmas ūdeľu atvades sistēmu un to elementu 
klasifikācija. CeĜu sāngravju izveide, nostiprinājuma veidi. CeĜu caurteku tipi, to 
būvniecības tehnoloăijas. Pasākumi ūdens migrācijas regulēšanai zemes klātnē 
(šėirkārtas, dziĜumdrenāŃa). Būvbedru tipi. Ăeosintetisko materiālu pielietošana ceĜu 
būvniecībā. – 14., 15., 16. nedēĜa – 6 stundas. 

2.semestris 

AutoceĜu  segu  pārskats,  zemāko  segu  tipu  un a/c  segu  apakšējo kārtu būvniecība. 
A/c segu un to pamatkārtu klasifikācija. A/c segu tehnoloăiskie šėērsprofili. Grunšu 
nostiprināšanas   tehnoloăijas.   A/c   segu   papildkārtas,   to   būves   tehnoloăijas.   Nesaistīto 
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akmens materiālu kārtu būvniecība. Grunts un grants ceĜu būvniecība. – 1., 2., 3., 4. 
nedēĜa – 8 stundas. 

Monolīto a/c segu kārtu būvniecība. Bitumenētas akmens materiālu kārtas (melnās 
šėembas, piesūcinātas šėembas, virsmas apstrāde). Asfaltbetona kārtu tehnoloăija 
(kārstie, aukstie, lietie a/b). Stingo segu tehnoloăija (monolītie cementbetona segumi, 
saliekamie c/b segumi. Kombinētie segumi (a/b+c/b). Bruăēšanas tehnoloăijas. Uzbūvētā 
ceĜa kvalitātes pamatkritēriji. – 5., 6., 7., 8., 9. – nedēĜa – 10 stundas. 

A/c apdare, aprīkošana. A/c nomaĜu nostiprināšanas veidi. A/c brauktuves marėējums. 
CeĜa zīmju uzstādīšanas varianti. Pasīvās satiksmes drošības līdzekĜu uzstādīšana. 
AutoceĜu aprīkojums. – 10., 11. nedeĜa – 4 stundas. 

A/c būvniecības organizatoriskie un ekonomiskie aspekti. Būvdarbu izmaksas 
veidojošie faktori. CeĜu būvniecības procesa optimizācija. Sezonalitāte ceĜu būvdarbos. 
CeĜu būves uzľēmumu palīgraŃošana. – 12., 13., 14. nedeĜa – 6 stundas. 

Konstrukt īvie ceĜu darbi esošajā a/c tīklā. A/c ekspluatācijas stāvokĜa indikatori. A/c 
rekonstrukcijas un periodiskās uzturēšanas pamatotība. A/c rekonstrukcijas tehnoloăijas. 
A/c periodiskās uzturēšanas tehnoloăijas. – 15., 16. nedēĜa – 4 stundas 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

CeĜu ekspluatācija (ievadkurss) 
Maintenance of Roads (introductory course) 

Mācību priekšmeta pasniedzēji : prof., Dr. Sc.ing.. Juris Rihards NaudŃuns 
doc, Māris Zemītis 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite un eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Priekšmeta saturam un studijām jānodrošina studentu izpratne, zināšanas un prasme 
racionālu, drošu, estētiski kvalitatīvu un videi draudzīgu autoceĜu ekspluatācijai. 
Jāveicina vispārējās sociālās (transporta loma sabiedrībā, drošība, vides aizsardzība) un 
speciālās tehniskās domāšanas attīstība. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskās domāšanas attīstīšana: 
Izpratnes veidošana par ceĜu ekspluatācijas īpašībām, ceĜa konstrukcijas 
bojājumiem un deformāciju. Sistēmiska pieeja ceĜu ekspluatācijas jautājumu 
izpētei (izpratnes līmenī). 

• Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: 
Sistēma ―Automobilis - vadītājs - ceĜš - apkārtējā vide‖ un tās analīze kā ceĜu 
uzturēšanas pasākumu kompleksa pamatojums (zināšanu līmenī). 

• Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: 
Galveno ceĜa īpašību atjaunojošo būvdarbu tehnoloăija (zināšanu līmenī). 

• CeĜu remonta un uzturēšanas darbu prasmes apgūšana: 
CeĜu seguma kvalitātes novērtēšanas un atjaunošanas metodes izvēle un praktisko 
aprēėinu metodika 
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Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. AutoceĜu ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls / Māris Zemītis. Rīga 
: RTU, 2007. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskās nodarbības (projektēšana un aprēėini). 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, praktisko darbu izpilde. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēju norādīto avotu studijas, praktisko darbu aprēėinu 
izpilde. 

Mācību priekšmeta saturs 
Ievads. 
Normatīvie akti par autoceĜiem. 
Likums    par    autoceĜiem.    CeĜu    satiksmes    likums.    Būvniecības    likums.    Likums    par 
iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām. 
Konkursu, cenu aptauju un darbu piedāvājumu dokumentu saturs un prasības. 

Latvijas būvnoteikumi. 
Būvnoteikumi darbiem autoceĜu tīklā. Būvdarbu autoruzraudzības 
noteikumi. Būvuzraudzības noteikumi. Noteikumi autoceĜu uzturēšanas 
darbiem. Noteikumi par autoceĜu valsts aizsardzību. Nolikumi un citi zemāka 
līmeľa normatīvie dokumenti par ceĜu uzturēšanu. 

Sistēmas “Automobilis – vadītājs – ceĜš – apkārt ējā vide” analīze. 
Autovadītājs un ceĜš. Vadītāja psihofizioloăiskās īpašības. Vizuālās 
informācijas interpretācija. Vadītāja prasības autoceĜiem. Harmoniska 
priekšstata veidošanas iespējas uz ekspluatācijā esoša ceĜa. 
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AutomobiĜa un ceĜa mijiedarbība. Spēki kas darbojas uz ceĜa segumu un 
automobīli. PieĜaujamās slodzes uz ceĜa segumu. AutomobiĜa noturība daŃādos 
ceĜa apstākĜos. 
Dabas apstākĜi un ceĜu stāvoklis. CeĜa stāvokĜa atkarība no gadalaika. Mitruma-siltuma 
reŃīms un tā fizikālā būtība. CeĜu briešana un kūkumošana. Preventīvie inŃenierpasākumi 
ceĜa konstrukcijas pavasara sala izcilājumu novēršanai. 

CeĜa segas kvalitāte un defekti. 
Pastāvīgās un īslaicīgās slodzes. Elastīgās un plastiskās deformācijas. Zemes 

klātnes deformāciju veidi. CeĜa segas deformācijas. Esošo 
ceĜu zemes klātnes un ceĜa konstrukcijas deformāciju novēršanas pasākumi. 

Melno segumu defekti. 
Sabrukums. Iesēdums. Izspiedums. Izdrupšana. Bedrītes. Paskalojums. 

Noslīdējums. Lūzumi. Plaisas. 
Melno segumu defektu un bojājumu noteikšanas metodes. 

Grants segumu defekti. 
Sala izcilājumi. Uzbriešana. Kūkumošana. Šėērsvilnīši. Sliedes. Iespiedumi. 
Efektīvas metodes grants ceĜu deformāciju novēršanai. 

CeĜa stāvokĜa raksturotāji.  

Kalpotspēja. Braukšanas kvalitāte. Līdzenums, raupjums. Saėere. 
Starptautiskie ceĜa stāvokĜa raksturotāju indeksi. CeĜu ekspluatācijas īpašību 
noteikšanas metodes un aparatūra. 

AutoceĜu uzturēšanas vadības sistēma. 
Tehniski un administratīvi noteiktais ceĜu tīklu līmenis. CeĜu darbu 
finansēšanas avoti. Valsts CeĜu fonds. Visas valsts ceĜu tīkla uzturēšanas 
organizācija. Satiksmes intensitātes uzskaites sistēma. CeĜu metereoloăiskās 
informācijas sistēma. Segumu saglabāšanas vadības sistēma. 

Darbi autoceĜu tīklā. 
AutoceĜu ikdienas uzturēšana. AutoceĜu periodiskā uzturēšana. AutoceĜu 

rekonstrukcija. 
Jēdziens par citiem ceĜu darbiem un to nozīmi. 

AutoceĜu ziemas uzturēšana. 

AutoceĜu uzturēšanas klases ziemā. Pasīvais un aktīvais ziemas dienests. 

AutoceĜu attīstīšana no sniega un tā aizvākšana. Cīľa ar aizputinājumiem. 
Slīdamības novēršana. AutoceĜu apsekošana. 
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Jaunākās metodes sniega attīrīšanai un aizvešanai. Ėīmisko vielu 
pielietošana ceĜu slīdamības novēršanai. 

CeĜa inŃenierbūvju uztur ēšana. 
Autobusu pieturvietu, autopaviljonu un atpūtas vietu kopšana. CeĜa zīmju 

uzturēšana. Brauktuves apzīmējuma krāsošana. Signālstabiľu un 

aizsargbarjeru uzturēšana. Mehanizācijas 
līdzekĜu pielietojums ceĜu aprīkojuma uzturēšanā. 

Melno segumu uzturēšana. 
Plaisu aizliešana. Bedrīšu aizpildīšana. Segumu tīrīšana. Svīdumu vietu 
likvidēšana. Kūkumojošo vietu uzturēšana. Seguma virsmas raupjuma 

atjaunošana. 

Segumu virskārtas atjaunošanas mūsdienu metodes: Aukstā reciklēšana. 
Reciklēšana uz vietas. Karstā reciklēšana. 
Segumu kvalitātes laboratorijas pārbaudes. 

Grants un šėembu seguma uzturēšana. 
AutoceĜu klātľu profilēšana un planēšana. Segumu atjaunošana ar aukstās 

reciklēšanas paľēmienu. Segumu piesūcināšana. Segumu atputekĜošana. 
Atvieglotu melno segumu veidošana sabrukušo grants segumu vietā. 

AutoceĜu kopšana. 
Izskalojumu likvidēšana. Grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana. NomaĜu 

un nogāŃu profilēšana un remonts. Krūmu ciršana. Zāles pĜaušana. 
Apstādījumu kopšana. Mehanizācijas 

līdzekĜi autoceĜu kopšanai. 

AutoceĜu pārraudz īšana. 
AutoceĜu periodiskā apsekošana. Satiksmes uzskaite. AutoceĜu kompleksa 

tehniskā uzskaite un inventarizācija. 
CeĜu datu bāzes veidošana un aizpildīšana. 

Satiksmes organizācija ceĜu darbu laikā. 
Darba vietas ierobeŃošana uz divjoslu ceĜiem. Darba vietas ierobeŃošana uz 

divbrauktuvju ceĜiem. Satiksmes 
organizācija ceĜu uzturēšanas darbu laikā. 

Darba aizsardzība un drošības tehnika ceĜu uzturēšanas darbu laikā. 
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Apkārt ējās vides aizsardzība ceĜa darbu laikā. 

17 Studiju darbu t ēmas 

1. Piedāvājumu sastādīšana konkursam daŃādiem ceĜu darbiem. 
2. DaŃādu automobīĜu tipu noturības aprēėini. 
3. CeĜu pavasara sala izcilājumu aprēėins. 
4. Zemes klātnes noturības aprēėins. 
5. Tehnoloăiskā    procesa    apraksta    sastādīšana    daŃādiem    ceĜu    uzturēšanas    darbiem 

(bedrīšu remonts, plaisu aizliešana, virsmas apstrāde, seguma reciklēšana u.c.). 
6. Ziemas uzturēšanas darbu materiālu un darbaspēka resursu aprēėini. 
7. Melno segumu virskārtas atjaunošana darbu tehnoloăisko karšu sastādīšana. 
8. Darba vietas ierobeŃošanas un satiksmes organizācijas shēmu sastādīšana. 
9. Apkārtējās vides aizsardzības projekti (nolūkā novērst ceĜa negatīvo ietekmi uz dabu). 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

AutoceĜu projekt ēšana (ievadkurss) 
Highway Design (introductory course) 

Mācību priekšmeta pasniedzēji : prof., Dr. Sc.ing.. Juris Rihards NaudŃuns 
doc, Dr.sc.ing. Atis Zariľš 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite un eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Nodrošināt izpratni, vispārējas zināšanas un minimālu prasmi radīt racionālus, drošus, 
estētiski kvalitatīvus ceĜus 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: CeĜu 
attīstības vēstures un transporta loma sabiedrības attīstībā izpratnes veidošana. 
Sistēmpieeja transporta izpētē (izpratnes līmenī); 

• Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: 
CeĜš kā inŃenierbūvju komplekss (sistēma) un tā galvenie elementi; ceĜu 
projektēšanas Valsts standarti (zināšanu līmenī)-., 

• Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana : 
Galvenās prasības autoceĜu veidošanā: būvniecības un ekspluatācijas 
racionālums, satiksmes drošība, estētiskā kvalitāte un ekoloăiskā saderība; 
AutoceĜu elementu (trases plāns, garenprofils, ceĜa klātne, sega, mezgli, tiltu 
pārejas) veidošanas pamatprincipi un metodes (zināšanu līmenī); 

• AutoceĜu projektēšanas prasmes apgūšana: 
AutoceĜa elementu projektēšana un aprēėins; kursa projekts un darbs, 
inŃenierprojekts (prasmes līmenī). 
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Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. AutoceĜu projektēšanas pamatkurss / Rīgas Tehniskā universitāte. CeĜu un tiltu katedra 
; izstrādāja Atis Zariľš, Juris NaudŃuns. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 119 lpp. 
2. CeĜu projektēšanas noteikumi. Normālprofili : LVS 190-2:2007 
3. CeĜu projektēšanas noteikumi : LVS 190-1:2000 : LVS 190-4:2001 : LVS 190-
4/A1:2002 : LVS 190-5:2002 : LVS 190-5A1:2007 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana un attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto zināšanu 
izmantošana praktisko darbu veikšana. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas 

Mācību priekšmeta saturs 

Ievads. 
CeĜu attīstības vēsturiskie etapi. Autotransporta vieta un loma sabiedrībā. Autotransporta 
vieta un loma vienotā transporta sistēmā. Autotransporta lokālā un starptautiskā loma 
vienotā Eiropas tirgū (pasaŃieru un kravu ilgtspējīga mobilitāte). Sistēmpieeja transporta 
izpētē. AutoceĜš kā vienots inŃenierbūvju komplekss. AutoceĜu klasifikācija. AutoceĜa 
galvenie elementi. AutomobiĜa kustības dinamika līklīniju ceĜa posmos. AutoceĜu 
projektēšanas normas (LVS 190:,k. Mācību literatūra) un noteikumi. 
AutoceĜu klasifikācija un galvenie elementi 

AutoceĜa trase. 
Trīsdimensiju trases (nepārtraukti mainīgas līnijas) attēlojums plānā un garenprofilā. 
Trases novietnes izvēles plānā nosacījumi un pamatprincipi. Trases 
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projektēšanai nepieciešamie izejas dati. AutoceĜa lentas attēlojums centrālprojekcijā. 
CeĜa vizuālās īpašības un to uztvere. Vizuālās ainas analīze un novērtējums. AutoceĜa 
telpiskās projektēšanas mērėi, uzdevumi un galvenie principi. 

Trases plāns. 
Trases plāna elementi un to parametri. Trases plāna novietnes izvēles principi . Trases 
izveidojums (autoceĜu trasēšana) plānā. Klotoīdu un splaina trases. Trases plāna elementi 
un to parametri. Parametru noteikšana izejot no kustības ātruma, pārredzamības un 
satiksmes drošības prasībām. Trases plāna varianti un to tehniski-ekonomiskaīs 
salīdzinājums. Ăenerālvarianta izvēles pamatojums. Trases plāna elementu koordinātu 
aprēėins. 

CeĜa garenprofils. 
"Melnā" un "sarkanā" līnija. Fiksētie, daĜēji fiksētie un brīvie kontroles punkti. Kontroles 
punktu augstumu noteikšana izejot no grunts-ăeoloăijas, gruntsūdeľu līmeľa, 
aizputināšanas u.c. nosacījumiem. Garenprofila izveidojums: "aptverošā" un "šėērsojošā" 
sarkanā līnija. Garenprofila elementi un to parametri. Elementu izvēle un parametru 
aprēėins. Augstuma atzīmes. Darba atzīmes. Trases plāna un garenprofila elementu 
saskaľošanas nosacījumi. 

CeĜa šėērsprofils. 
CeĜa šėērsprofila elementi. Vienbrauktuves un daudzbrauktuvju ceĜu šėērsprofili CeĜa 
šėērsprofila izveidojums uzbērumos, ierakumos un nulles vietās. NogāŃu, sāngrāvju, nomaĜu 
un brauktuves parametri. Šėērsprofilu izveidošanas prasības. Brauktuves paplašinājuma 
izveidojums ceĜa līknēs. VirāŃa. VirāŃas veidošanas principi un metodes. 

CeĜa konstrukcija. 
CeĜa zemes nodalījuma josla . CeĜa klātnes konstrukcija un elementi. CeĜa konstrukcijas 
daĜas un to funkcijas. Zemes klātnes siltuma-mitruma reŃīms. CeĜa konstrukcijas noturības 
nodrošināšana. 

CeĜa segas konstrukcija 
AutomobiĜa un klimatisko apstākĜu ietekme uz ceĜa segu. Normatīvās slodzes un spriegumi. 
Nestingās, pusstingās un stingās segas. Segas konstrukcijas slāľi un to funkcijas. 
Normatīvās prasības ceĜa segas konstruktīviem slāľiem un segas konstrukcijai kopumā. 
Bituminēto segu konstrukciju kārtas (CeĜš 94, 6.nodaĜa-Zviedrijas NCA). 
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Ūdens novades sistēma. 
Virsmas un gruntsūdeľu ietekme uz ceĜa konstrukciju. CeĜa grāvju veidi, izveidojums un 
aprēėins. Ūdens novadteknes. Gruntsūdeľu pazemināšanas un pārtveršanas paľēmieni. 
DrenāŃa, tas veidi un izveidojums. Novadgrāvji un caurtekas. 

CeĜu mezgli. 
AutomobiĜa kustības reŃīms ceĜa mezglos. Plūsmu saslēgšanās, sazarošanās un 
krustošanās. Krustojumi un šėērsojumu mezgli. Vienlīmeľa mezgli tipi un klasifikācija. 
Krustojumu un pieslēgumu mezglu elementi un to parametri. Konflikta punkti. Kustības 
drošības līmeľa novērtēšanas metodes vienlīmeľa mezgliem. Mezglu caurlaides spējas. 
Vienlīmeľa mezglu projektēšanas principi. 

CeĜa mākslīgās būves 
Tilti un satiksmes pārvadi. Brīvtelpas un gabarīti. Caurtekas. Atbalstsienas. 

AutoceĜu izmeklēšana. 
Topogrāfiskā izmeklēšana. Hidroăeoloăiskā izmeklēšana. 

Vides aizsardzības autoceĜu projekt ēšanā. 
CeĜa un transporta ietekme uz apkārtējo vidi. Vides ietekmes novērtējuma projekts. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Transportbūvju pamati un pamatnes 

Foundations of Transportation Infrastructure 

Mācību priekšmeta pasniedzējs: profi Dr Sc.ing.. Ainārs Paeglītis 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: darbs un eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt seklo un pāĜu pamatu konstrukciju aprēėinu un konstruēšanas metodes, ievērojot 
izgatavošanas un ekspluatācijas īpatnības. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iepazīties ar pamatu klasifikāciju 
• Iepazīties ar seklo pamatu projektēšanas principiem. 
• Iepazīties ar pāĜu pamatu projektēšanas principiem; 
• Apgūt konstrukciju projektēšanas iemaĦas. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Transportbūvju pamati un pamatnes / Rīgas Tehniskā universitāte. CeĜu un tiltu 
katedra ; izstrādāja Ainārs Paeglītis. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. 100 lpp. 
2. Chanakya Arya DESIGN OF STRUCTURAL ELEMENTS, E&FN Spon, 1994. 360p. 
3. Tomlinson MJ. FOUNDATION DESIGN AND CONSTRUCTION. 7th edition // 
Pearson Education, 2001, 569 pp. 
4. Chen W-F., Duan L. BRIDGE ENGINEERING. SUBSTRUCTURE DESIGN // CRC 
Press, 2003, 230 pp 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un praktiskie darbi, individuāli studentu aprēėinu darbi un to aizstāvēšana 
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Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana un attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto zināšanu 
izmantošana praktisko darbu veikšanai un iegūto rezultātu aizstāvēšanā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas 

Mācību priekšmeta saturs 

Vispār īgs apskats par pamatiem. Ăeotehniskās izpēte. Īss pamata grunšu raksturojums 
un iedalījums. Pamatu tipi. Pamatu projektēšanas kārtība. 

Grunts nestspējas noteikšana. Balstu sēšanās aprēėins. 

Tiltu pamatu raksturojums. Tiltu pamati vietās, kuras nepārklāj ūdens. Tiltu veidi un 
sēšanās ietekme. Pamati starpbsalstiem. Pamati gala balstiem. PāĜu balsts. Balsti loka un 
rāmja tiltiem. Tiltu pamati vietās, kuras pārklāj ūdens. Vides ietekme uz pamata veida 
izvēli. Kesoni. Gremdakas. 

Seklie pamati. Seklo pamatu raksturojums. Seklo pamatu nestspējas noteikšana. Seklo 
pamatu aprēėins. Seklo pamatu konstrukcija. 

Seklie pamati. Seklo pamatu būve vietās, kuras pārsedz ūdens un vietās, kuras ūdens 
nepārklāj. 

PāĜu pamati. PāĜu klasifikācija. PāĜu darbs slodzes ietekmē. PāĜu nestspējas noteikšana. 
Dzītie pāĜi. Urbtie pāĜi. PāĜi klinšainās gruntīs. PāĜu grupas nestspējas noteikšana. PāĜu 
aprēėins horizontālām slodzēm. 

PāĜu pamati. Iekārtas pāĜu iedzīšanai. PāĜu iedziĜināšana ar vibratoru. Izmēăinājuma pāĜa 
iedziĜināšana. Iedzenamo pāĜu veidi. Koka pāĜi. Dzelzsbetona pāĜi. Tērauda pāĜi. Urbtie 
pāĜi. PāĜu reŃăogs. 

Pamatu būve. Pamata būvbedres izveidošanas metodes un būvbedres sieniľu 
nostiprināšanas paľēmieni un konstrukcijas. Grunts izstrādāšanas paľēmieni. 

Pamatu būve. Zemes vaĜľi. Jaukta veida norobeŃojumi. Rievsienu nostiprinājumi. Seklo 
pamatu būve vietās, kas pārklātas ar ūdeni. Cirstie apcirkľi. Bezgalīga dziĜuma kastes. 

Pamatu būve. Ūdens atsūknēšana no būvbedres. 
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Dabīgās pamatnes mākslīgā pastiprināšana. Smilšu spilvenu veidošana. Grunts 
virsmas blīvēšana. Grunts dziĜā blīvēšana. Grunts dziĜa vibrēšana. Grunts mākslīgā 
nostiprināšana izmantojot injekciju metode. Grunts nostiprināšana ar elektrisko strāvu. 
Grunts termiskā nostiprināšana. Grunts mākslīgā sasaldēšana. 

PāĜu aprēėins uz horizontālām slodzēm. Proporcionalitātes koeficients. Deformāciju 
koeficients. Ap pāli esošās grunts noturība. 

Gremdaku pamati. Gremdaku pamatu konstrukcija. Gremdaku pamatu būve. Gremdaku 
pamatu aprēėins. 

Kesonu pamati. Kesonu pamatu konstrukcija. Darbu veikšanas īpatnības kesona 
pamatiem. Kesona pamatu aprēėins. 

AtbalstsieniĦas un krastmalu nostiprinājumi. Caurtekas. Caurteku konstrukcija. 
Monolītās atbalstsieniľas. Saliekamās un saliekami-monolītās atbalstsienas. Atbalstsienas 
ar enkurojumu. Atbalstsieniľu aprēėina pamati. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Transports un vide 

Transport and Environment 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Veidot izpratni par cilvēka radītā transporta un transporta būvju būvniecības 
mijiedarbību ar apkārtējo vidi 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: Izpratnes 
veidošana par transporta attīstības un tā mijiedarbības ar apkārtējo vidi vēsturi. 
Sistēmpieeja dotās mijiedarbības izpētē (izpratnes līmenī); 

• Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Transporta sistēmas galvenie 
ietekmes veidi uz vidi un cilvēkiem (zināšanu līmenī); 

• Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: Transporta sistēmas konkrēto 
ietekmes veidu uz vidi un cilvēkiem kvalitatīvs un kvantitatīvs novērtējums, 
aizsardzības pasākumi, to pamatojums un iespējamā realizācija (zināšanu līmenī). 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

14. Ulf Sandberg, Jerzy A.Ejsmont. Tyre/road noise reference book. -Kisa 
- 2002. - 616 p. 

15. www.eu-portal.net - 14.02.2004. 
16. J.Strautmanis. Ekoloăisko tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā 

aizsardzība. Rīga - 1997.g. - 222 lpp. 
17. Daniel B.Botkin, Edward A.Keller. Environmental Science. Earth as a 

Living Planēt. - John Wiley & Sons. - 1998. - 649 p. 
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18. E.Bērziľš. Dabsaimniecības ekonomika. – Rīga – 1996.g. – 76 lpp. 
19. Juris Smirnovs.Transports un vide. AutoceĜu labiekārtošana : [mācību līdzeklis 

RTU Būvniecības fakultātes studiju programmas BCTO "Transportbūves" 
studentiem]. Rīga : RTU. CeĜu un tiltu katedra, 2008. 88 lpp 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, semināri (darbs grupā analizējot situācijas un problēmas, pārrunas – diskusijas). 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, transporta un vides mijiedarbības analīzes 
iemaľu apgūšana, līdzdalība grupu darbā un diskusijās. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

Mācību priekšmeta saturs 

Vides aizsardzības tiesiskais pamats. Latvijas republikas likumi un normatīvie akti 
vides aizsardzības jomā. Vides aizardzības institūcijas Latvijā. Monitorings. Īss vides 
piesārľojuma līmeľa raksturojums Latvijā.     – 1., 2. nedēĜa – 4 stundas. 

Sistēma “vadītājs – automobilis- ceĜš – apkārt ējā vide”. Vides aizsardzības pasākumi 
autoceĜu būvniecībā. Augu zemes aizsardzība. Izstrādľu rekultivācija. Dabisko materiālu 
saglabāšana, to aizvietošana ar rūpniecības atkritumiem. Ăeoloăiskās vides negatīvo 
izmaiľu novēršana. Erozija. Vēja erozija. Ūdens erozija. Cīľa ar gravām. Pasākumi 
nogāŃu nostiprināšanai. 3., 4., 5, 6. nedēĜa – 8 stundas. 

Transporta troksnis. Skaľas raksturlielumi. Skaľas stiprums, skaľas intensitāte, skaľas 
frekvence. Skaľas mērvienība. DBA. Skaľas enerăētiskā summēšana. Transporta trokšľa 
raksturojums. Ekvivalentais trokšľa līmenis. Higiēniskā trokšľa līmeľa normēšana. CeĜa 
apstākĜu ietekme uz transporta troksni. Transporta līdzekĜu tipa un vecuma ietekme uz 
transporta troksni. Transporta trokšľa mērīšana – 7., 8. nedēĜa – 4 stundas. 
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Transporta trokšĦa aprēėina metodes. Ekvivalentā transporta trokšľa 
līmeľa aprēėins. Transporta trokšľa samazinājuma aprēėins. 9. nedēĜa – 2 

stundas. 

Transporta trokšĦa samazināšanas problēmas. Troksni aizturošu būvju efektivitātes 
aprēėins. Trokšľa aizturietaišu projektēšanas īpatnības uz autoceĜiem. Apstādījumi kā 
transporta troksni samazinošs objekts. 10., 11. nedēĜa – 4 stundas. 

Autotransporta atgāzes. Piesārľojošo vielu veidi. Tvana gāze. Sēra oksīdi. SlāpekĜa 
oksīdi. OgĜūdeľraŃi. Vielas daĜiľas. Fotoėīmiskais smogs. Gaisa piesārľojuma ietekme uz 
apkārtējo vidi. Transporta koridoru piesārľojums. Plūsmas ātrums, transportlīdzekĜu tips 
un gaisa piesārľojums. 12., 13. nedēĜa – 4 stundas. 

Satiksmes organizācijas ietekme un gaisa piesārĦojums. Satiksmes koncepciju 
nozīme pilsētu vides aizsardzībā. Satiksmes plūsmas raksturlielumi un sabiedriskā 
transporta nozīme to optimizēšanā. Jaunākie pētījumi un sasniegumi satiksmes 
organizācijas jomā. 14., 15., 16. nedēĜa – 6 stundas 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Pārvadājumi un transporta sistēmas 

Transportation and Transport Systems 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Rihards NaudŃuns 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt speciālās zināšanas un veidot izpratni par   vienotas transporta sistēmas – 
autoceĜu, dzelzceĜu, jūras un gaisa transporta – uzbūvi un darbību, izprotot 
autotransporta īpašo lomu šajā sistēmā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 
Sistēmpieeja transporta nozares darbības nodrošināšanā; 

• Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Atsevišėo transporta veidu 
sistēmu elementu veidošana izejot no sistēmas vienotības kritērija; 

• Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: PadziĜināta un patstāvīga 
konkrēto transporta sistēmas un loăistikas jautājumu studēšana saistībā ar 
zinātniskā darba tēmu 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

l.Integrētās transporta ėēdes - PORTAL rakstiskais materiāls - Rīga 2003. - 61 lpp. 
2.www.eu-portal.net - 09.02.2004. 
3. Nacionālā transporta attīstības programma. - Rīga - 1998.g. 
4. www.trafficlinq.com - 09.02.2004. 

5. J.NaudŃuns. Pārvadājumi un transporta sistēmas : mācību līdzeklis. Rīga : RTU 
Transportbūvju institūts, 2008. 120 lpp. 
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Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, literatūras studijas, patstāvīgais darbs. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, literatūras studijas. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Patstāvīgas literatūras studijas. 

Mācību priekšmeta saturs 

Transporta infrastrukt ūra. Transporta infrastruktūras elementi: autoceĜi, dzelzceĜi, 
jūras ostas, un lidostas, cauruĜvadi, kravu sadales un loăistikas centri. To raksturojums un 
izveidošanas prasības. Latvijas un ZiemeĜvalstu ceĜu tīkla salīdzinājums. Latvijas 
dzelzceĜu kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums. Valsts robeŃpārejas punkti, kravu 
sadales un loăistikas centri, ostas un termināli. Infrastruktūras kvalitātes ietekme uz 
pārvadājumu kvalitāti. 

Vienota transporta sistēma. Vienotas transporta sistēmas priekšrocības un izveidošanas 
priekšnoteikumi. Kombinētais transports. Tā raksturojums un izveidošanas 
priekšnoteikumi. Multimodālais transports. Vienots glābšanas dienests. Sistēmas 
―transportlīdzeklis – vadītājs – ceĜš – apkārtējā vide‖ izpēte no sistēmpieejas viedokĜa. 
Vienota transporta sistēma un vides aizsardzība. 

Transporta pārvadājumi. Kravas un pasaŃieru pārvadājumi un apgrozījums atsevišėos 
transporta veidos. Transporta ėēdes posmi. Pārvadājumi ―no durvīm līdz durvīm‖ un 
―tieši laikā‖. Kravu iepakojuma unifikācija – kombinēto pārvadājumu tehnoloăijas 
būtiska sastāvdaĜa. Konteinerpārvadājumi. Kravu imports un eksports. 
Tranzītpārvadājumi. Informatīvās datu bāzes un sakaru nozīme kravu un pasaŃieru 
pārvadājumu organizēšanā. Jaunākā tehnoloăija kravu apkalpošanā. Integrētās transporta 
ėēdes. Teritoriju plānošanas efektivitāte. Pilsētvides efekts. Integrēta transporta tīkla 
attīstīšana. Transporta mezglu nozīme sabiedriskajā transportā. 
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Transporta mezgli. Starpmodālo mezglu novietojums transporta un teritorijas plānojuma 
sistēmā. Mezglu projektēšana. Pilsētu plānojums. Transporta mezglu ekonomiskā 
organizācija, vadība un darbība. Atbildības sadalījums un hierarhija. Pārejas mezglu 
finansu struktūras noteikšana. Atsevišėu transporta mezglu realizācijas pieredze. 

Inform ācija un mobilit ātes vadība. Telemātika sabiedriskajā transportā. Satiksmes un 
ceĜojumu informatīvo pakalpojumu sfēra. Mobilitātes vadība. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Tilti (pamatkurss)  
Bridges (basic course) 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -3 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite un eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sagatavot studentus tiltu projektēšanai un būvniecībai 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Dot priekšstatu par tiltu projektēšanu un būvniecību 
• Izveidot sekojošas prasmes: sagatavot izejas datus tiltu projektēšanai, prasme 

aprēėināt tiltu elementus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. . Design aids for Eurocode 2, Designe of concrete structures, E&FN Spon, 1997. 
2. LVS EN 1992-2. Betona tilti. 
3. Bridge engineering / Demetrios E. Tonias, Jum J. Zhao. 2nd ed. New York [etc] : 
McGraw-Hill, c2007. 488 lpp. 
 

4. Bridge engineering : a global perspective / Leonardo Fernández Troyano. London : 
Thomas Telford, 2003. 775 lpp. 
5. Bridge launching / Marco Rosignoli. London : Thomas Telford, c2002. London : 
Thomas Telford, c2002. 
6. A.Paeglītis. Lekciju konspekts dzelzsbetona tiltos. Rīga, 2007. 
7. A.Paeglītis. Lekciju konspekts koka tiltos. Rīga, 2007. 
8. A.Paeglītis. Lekciju konspekts tērauda tiltos. Rīga, 2007. 
9. LVS EN 1991-2:2004 1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daĜa: Satiksmes 
slodzes tiltiem 
10. LVS EN 1990:2006 Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati. 
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11. Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls / 
Ainārs Paeglītis. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 249 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskais darbs 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras 
avotiem. Ieskaites un eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Mācību priekšmeta saturs 

Tiltu iedalījums pēc statiskās shēmas, materiāla, garuma, izmantošanas veida utt.. Tiltu 
projektēšanā izmantojamo būvnormatīvu raksturojums. SlodŃu sistēmas tiltiem. Tiltu 
projektu saturs. 

Tilta pārejas elementi. Maksimālās caurteces noteikšanas metodes. Raksturīgie ūdens 
līmeľi pārejas vietā. Caurteces pārsniegšanas varbūtības noteikšana. Tilta ailas aprēėins. 
Vispārējo izskalojumu aprēėina metodes. Vietējo izskalojumu aprēėina metodes. Pamata 
pēdas dziĜuma noteikšanas metodes. 

Vispārējs apskats pa koka tiltiem. Koka tiltu materiāli. Koka tiltu galvenās sistēmas. Siju 
tiltu laiduma konstrukcijas. Brauktuves konstrukcijas. Ietves un margas. Koka tiltu balsti. 
Līmētas koka sijas. Kopnes. DēĜu kopnes. Mūsdienu koka tiltu konstrukcijas Vācijā, 
Austrijā, Šveicē, Zviedrijā un citās valstīs. 

SlodŃu novietojums uz tilta brauktuves. Koka siju tilta elementu aprēėins. Brauktuves 
klāja aprēėins. Šėērssijas aprēėins. Garensijas aprēėins. DēĜu kopľu aprēėins. Līmēta 
koka elementu aprēėins. 

Tiltu iedalījums pēc statiskās shēmas. Dzelzsbetona plātľu tilti. Monolīta dzelzsbetona 
plātľu tilti. Saliekama dzelzsbetona plātľu tilti. Spriegbetona plātľu tilti. Norvēău 
pieredze plātľu tiltu projektēšanā. Dzelzsbetona tiltu būvmateriālu raksturojums. Tilta 
brauktuves segu veidi un konstrukcija. Asfaltbetona segas. Brauktuves hidroizolāciju 
veidi un īpašības. Virsmas un zemsegas kapilārā ūdens novadsistēmas. Atvairu un 
atvairbarjeru konstrukcija. Margu konstrukcija. Deformācijas šuves. 
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Tiltu sistēmas to raksturojums. Saliekamas un monolītas konstrukcijas sijas, 
to raksturojums. Riboto siju tilti ar nespriegotu stiegrojumu. Riboto siju tilti 
ar spriegoto stiegrojumu. Nepārtraukto un konsolsistēmas siju konstrukcijas. 
Kastveida siju konstrukcija. Tiltu balsti. Dzelzsbetona pāĜu balsti. 
Dzelzsbetona stabu balsti. Masīvie balsti. Krasta balstu konstrukcija. 
Dzelzsbetona rāmju tiltu glavenās sistēmas, to raksturojums. Rāmju tiltu konstruktīvais 
izveidojums. Rāmju-siju sistēmas tilti. Spriegbetona rāmju tilti. Dzelzsbetona loku tiltu 
galvenās sistēmas. Loku tiltu konstruktīvais izveidojums. Vanšu tilti. 

PiepūĜu noteikšana laiduma konstrukcijā. Raksturīgo piepūĜu noteikšana daŃādu sistēmu 
dzelzsbetona tiltu elementos. Stieptu un spiestu dzelzsbetona elementu aprēėins. 

Tērauda tiltu pamatsistēmas, to raksturojums. Tērauda tiltu brauktuves konstrukcija. Tilta 
brauktuvi balstošās garensijas un šėērssijas. Margas un barjeras. Deformācijas šuves. 
Tērauda siju tilti. Siju tiltu sistēmas. Pilnsieniľu siju konstrukcija. Pilnsieniľu siju 
salaides. Pilnsieniľu siju aprēėina principi. Tērauddzelzsbetona tilti. Racionālas 
tērauddzelzsbetona sijas veidošanas principi. Jaunāko siju tiltu konstrukciju apskats. 
Tērauddzelzsbetona siju aprēėina principi. 

Pamatsistēmas un to raksturojums. Kopľu elementu un savienojumu konstrukcija. Kopľu 
brauktuves konstrukcija. Kopľu un siju garensaites un šėērssaites. Metāla tiltu balstīklas. 
Kopľu aprēėina pamatprincipi. Vēsturisko un jaunāko kopľu tiltu konstrukciju apskats. 
Tērauda loka un rāmju tilti. Loka tiltu sistēmas, to raksturojums. Pilnsieniľu loku 
konstrukcija. ReŃăoto loku konstrukcija. Loku garensaites un šėērssaites. Virsloka un 
braucamās daĜas konstrukcija. Loka tiltu balstīklas. Jaunāko loka tiltu konstrukciju 
apskats. Loka tiltu aprēėina principi. Kombinētās sistēmas metāla tiltu konstrukcijas. 
Kombinēto sistēmu raksturojums. Rāmju sistēmas tiltu shēmas un to raksturojums. Tiltu 
balstu konstrukcijas. Tilta balstu aprēėina principi. 
Vanšu tiltu uzbūves principi. Vanšu tilti ar lokano brauktuvi. Vanšu tilti ar stinguma siju. 
Stinguma siju konstrukcija. Vanšu konstrukcija. Vanšu tiltu pilonu konstrukcija. Jaunāko 
vanšu tiltu konstrukciju apskats. Iekārto tiltu pamatsistēmas un to īpatnības. Stinguma 
siju konstrukcija iekārtajiem tiltiem. Pilonu konstrukcija iekārtajiem tiltiem. Iekārto tiltu 
nesošo trošu un pakaru konstrukcija. Jaunāko iekārto tiltu konstrukciju apskats. Vanšu un 
iekārto tiltu aprēėina pamatprincipi. 

Tilti ar vertikāli paceĜamu laiduma konstrukciju. Pārbīdāmie tilti. IzgrieŃamie tilti. 
Vertikāli pagrieŃamie tilti. Svārsta tilti. Tiltu būves tehnoloăijas apskats. Tiltu 
konstrukciju montāŃa laidumā. Vanšu un iekārto tiltu laidumu montāŃas veidi. Tiltu 
laidumu konstrukciju novietošana laidumā izmantojot celtľus. Laiduma konstrukciju 
garenuzbīdīšanas un šėērsuzbīdīšanas metodes 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

In Ńenierbūvju konstrukt īvie elementi (būvkonstrukcijas) 

Structural Parts of Engineering Structures (building structures) 

Atbild īgais par priekšmetu: doc Imants MieriĦš 

Priekšmeta pasniedzējs: asoc.prof., Dr.sc.ing. Leonīds PakrastiĦš 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -4 KP. 

Pārbaudes forma: eksāmens, darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt metāla, koksnes un plastmasas, betona un stiegrota betona būvkonstrukciju 
pamatelementu aprēėina un konstruēšanas metodes, ievērtējot to izgatavošanas, 
transportēšanas, montāžas un ekspluatācijas īpatnības. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• iepazīt būvkonstrukciju vēsturisko attīstību un klasifikāciju pēc dažādām 
pazīmēm; 
• iepazīt sakaru starp aplūkojamo konstrukciju materiālu uzbūvi, sastāvu un 
reakciju uz fizikāli-mehāniskām iedarbēm; 
• iepazīt konstrukciju robežstāvokĜus; 
• iepazīt slodzes un slodžu kombinācijas; 
• iepazīt konstrukciju aprēėinu pēc robežstāvokĜu metodes; 
• apgūt būvkonstrukciju pamatelementu projektēšanas iemaĦas; 
• apgūt būvkonstrukciju elementu savienojumu proj ektēšanas iemaĦas. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

20. Lilita Ozola. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana : 1. un 5. 
Eirokodeksa pielietošana būvprojektēšanā. Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2008. 
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21. Autoru kolektīvs: Lilita Ozola ... [u.c.]. Koks būvniecībā. Rīga : 
Stilus, 2007. 255 lpp. 

22. Reinforced concrete design to Eurocode 2 / Bili Mosley, John Bungey, Ray Hulse. 
6th ed. Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2007. 408 lpp. 

23. Design of reinforced concrete : ACI 318-05 Code Edition / Jack C. McCormac, 
James K. Nelson. 7th ed.. Hoboken (N.J.) : Wiley, c2006. 21 lpp. 

24. Concrete design to EN 1992 / L.H. Martin, John Purkiss. 2nd ed. Amsterdam [etc] 
: Elsevier : Buttenvorth-Heinemann, c2006. 375 lpp. 

25. Composite structures of steel and concrete : beams, slābs, columns, and frames for 
buildings / R.P. Johnson. 3rd ed. Oxford [etc] : Blackwell, c2004. 230 lpp. 

26. Timber engineering / edited by Sven Thelandersson, Hans J. Larsen. Chichester 
etc. : John Wiley & Son, 2003. 446 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskie darbi. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot praktiskā 
darba izstrādē. 

Eksāmens par spējām atbilstoši mācību priekšmeta uzdevumiem izmantot lekcijās, 
praktiskos darbos un literatūras studijās iegūtās zināšanas praktisku un pētniecisku 
jautājumu risināšanā. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju apmeklēšana un attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto zināšanu 
izmantošana obligāta   praktisko darbu veikšanā un aizstāvēšanā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Patstāvīgas literatūras studijas. 

Mācību priekšmeta saturs 

1. Eirokodeksu sistēma, to struktūra. 
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2. Būvkonstrukciju     projektēšanas     drošuma     koncepcija.     RobeŃstāvokĜu     definīcijas 
(ULS/SLS). 
3. Iedarbju   veidi.   Vienkāršotas   iedarbju   kombinācijas.   Parciālie   drošuma   koeficienti 
galvena-jiem aprēėina gadījumiem. 
4. Būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgie pamatnoteikumi. 
5. Būvkonstrukcijās pielietojamie galvenie materiāli, to pamatīpašības; būvkonstrukciju 
uguns-izturības robeŃa. 
6. Koksnes kā būvmateriāla īpašības. 
7. Koksnes darbība slodŃu ietekmē un tās īpatnību ievērtēšana konstrukciju projektēšanā. 
8. Koksnes degamība un koka konstrukciju ugunsaizsardzība. 
9. Koka konstrukciju nestspējas zudums ugunsgrēka gadījumā. 
 

10. Koksnes trupe un koka konstrukciju aizsardzība pret trupi. 
11. Galvenie plaknisko un telpisko koka būvkonstrukciju veidi. 
12. Plānsieniľu un sietveida telpiskās koka konstrukcijas. 
13. Centriski stieptu koka elementu aprēėins. 
14. Centriski spiestu koka elementu aprēėins. 
15. Liektu koka elementu aprēėins. 
16. Koka elementu greizā liece, aprēėins. 
17. Stiepti liektu koka elementu aprēėins. 
18. Spiesti liektu koka elementu aprēėins. 
19. Būvkoku savienojumi un to īpašības, darbības princips. 
20. Tapotie un naglotie koka elementu savienojumi, to aprēėins. 
21. Saliktu, ar padevīgām saitēm savienotu, koka elementu aprēėins. 
22. Koka konstrukciju līmētie savienojumi. Līmēšanas tehnoloăijas pamatnosacījumi. 
23. Līmētas dēĜu sijas - to konstrukcija un aprēėins. 
24. Koka konstrukciju gala iesējumu konstruēšana un aprēėins. 
25. Tēraudu mehāniskās īpašības, stiprības klases. 
26. MazoglekĜa tēraudi, to raksturojums un apzīmējumi. 
27. Mazleăētie tēraudi, to raksturojums un apzīmējumi. 
28. Tērauda pielietojamās klases izvēle. Tērauda velmējumu sortiments. 
29. Tērauda darbība statiskā slogojumā pie vienmērīga spriegumu sadalījuma. 
30. Faktori, kuri sekmē tērauda pāreju trauslā stāvoklī. 
 

31. RobeŃstāvokĜu   grupas.   Tērauda   konstrukciju   aprēėina   pēc   robeŃstāvokĜu   metodes 
pamatprincipi. Šėērsgriezumu klases (pēc EN 1993). 

32. Tērauda    konstrukciju    skrūvsavienojumu    veidi,    šajos    savienojumos    izmantojamo 
skrūvju tipi. 

33. Tērauda    konstrukciju    skrūvsavienojums    bez    skrūvju    iepriekšēja    sasprieguma    – 
darbības princips un aprēėins bīdē. 

34. Tērauda    konstrukciju    skrūvsavienojums    ar    skrūvju    iepriekšēju    saspriegumu    – 
darbības princips un aprēėins bīdē. 

35. Tērauda      konstrukciju      metināšanas      paľēmieni.      Metināto      savienojumu      veidi. 
Metināšanas materiāli.  

36. Metināto pārlaidsavienojumu aprēėins pie vienlaicīgas lieces momenta, šėērsspēka un 
assspēka iedarbības. 

37. Tērauda siju tipi. Siju sistēmu veidi. 
38. Velmētu un saliktu tērauda siju šėērsgriezuma projektēšanas principi. 
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39. Tērauda siju stiprības un stinguma pārbaudes. 
40. Jēdziens par tērauda siju vispārējo un tās elementu vietējo noturību; noturības 

pārbaudes aprēėina principi. Konstruktīvi pasākumi šo siju noturības nodrošināšanai. 
41. Jēdziens par centriski spiestu tērauda stieľu vispārējo noturību. Centriski spiestu 

tērauda pilnsienas kolonnu vispārējās noturības pārbaude. 
42. Centriski spiestu reŃăotu tērauda kolonnu šėērsgriezumu un reŃău tipi. Šāda tipa 

kolonnu vispārējās noturības pārbaudes īpatnības. 
43. Tērauda kopnes, to klasifikācija. Šo kopľu galvenie gabarīta izmēri, stieľu 

šėērsgriezumu veidi. 
44. Tērauda kopľu aprēėina shēmas un statiskā aprēėina principi. Stieľu šėērsgriezuma 

projektēšana. 
45. Saišu sistēma tērauda kopľu sistēmas noturības nodrošināšanai. 
46. Stiegrbetona konstrukciju attīstības vēsturisks apskats. 
47. Betons – tā īpašības, sastāvdaĜas, klasifikācija. 
48. Stiegru raksturojums, īpašības. Stiegrojuma veidi un nozīme. 
49. Stiegrbetona būtība, trūkumi un priekšrocības. 
50. Stiegrbetona konstrukciju veidi, trūkumi un priekšrocības. 
51. Betona un stiegrbetona konstrukciju ilgmūŃības jautājumi, betona korozijas veidi, 

stiegrojuma betona aizsargslānis. 
52. Stiegrota betona īpašības (momenta-liekuma diagramma), idealizētās materiālu 

sprieguma-deformāciju sakarības. 
53. Stiegrbetona elementu nestspējas robeŃstāvoklis liecē. Aprēėina pieľēmumi. 
54. Liektu stiegrbetona elementu saspriegti deformētā stāvokĜa stadijas. 
55. Stiegrbetona sijas ar taisnstūra veida šėērsgriezumu aprēėina modelis. Relatīvo 

deformāciju diagramma un ekvivalentais spriegumu bloks. 
56. Liektu taisnstūra šėērsgriezuma stiegrbetona elementu ar vienkāršo (stiepto) 

stiegrojumu normālšėēlumu stiprības aprēėins (algoritms). Liekti elementi ar 
divkāršo stiegrojumu (pamatjēdziens). 

57. Liekti stiegrbetona elementi ar T- veida šėērsgriezumu, aprēėina pamatprincipi. 
58. Liektu stiegrbetona elementu slīpo šėēlumu stiprības aprēėins. Uzdevumi. Aprēėina 

parametru   apzīmējumi.   Galvenie   spriegumi.   Sabrukšanas   veidi.   Šėērsstiegrojuma 
veidi. 

59. Stiegrbetona elementi, kam nav nepieciešams šėērsspēku uzľemošs stiegrojums. 
60. Bīde starp sieniľu un plauktu T-veida šėērsgriezuma stiegrbetona sijās. Bīde saskares 

plaknē starp daŃādos laikos betonētu betonu. 
61. Stiegrbetona elementu aprēėins vietējā spiedē (pie daĜēji slogota laukuma). 
62. Stiegrbetona elementu aprēėins uz caurspiešanu. 
63. Stiegrbetona   elementu   ar   nesaspriegtu   stiegrojumu   konstruēšanas   principi:   stiegru 

izvietojums,      pieĜaujamais      liekuma      diametrs,      enkurojuma      aprēėina      garums, 
pārlaiduma garums, betona aizsargkārtas biezums. 

64. Konstruktīvās prasības stiegrbetona sijām (konstrukciju elementu detalizācija un 
īpašie noteikumi). 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Konstrukt īvo būvmateriālu darb ība transportbūvēs 

Performance of Constructional Materials in Transportation Structures 

Atbild īgais par priekšmetu: doc Imants MieriĦš 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite, darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Apgūt būvniecības materiālu deformatīvā un spriegumstāvokĜa noteikšanas metodes un 
paĦēmienus, nolūkā izmantot iegūtās zināšanas konstrukciju aprēėinos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• iepazīt iedarbes un slodzes; 
• iepazīt konstrukfivo materiālu mehāniskās īpašības; 
• iepazīt dažādu konstrukfivo materiālu sprieguma stāvokĜus un deformēšanos atkarībā no 

slodzes virziena un lieluma; 
• apgūt konstrukfivo materiālu pārbaudes metodes, mēraparātus un iekārtas; 
• iepazīties ar eksperimentālo datu apstrādes paĦēmieniem un metodēm 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

27. F. Bulavs, I. RadiĦš. Būvmehānika : ievadkurss : lekciju konspekts 
būvniecības spec. stud. Rīga : RTU, 2002. 142 lpp 

28.1. Ziemelis, A. Kaėītis, L. Dominieks. Materiālu pretestība. Jelgava : 
LLU, 2008. 376 lpp. 

29. Imants MieriĦš. Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes. Rīga 
: RTU, 2007. 80 lpp. 

201 



1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām, 
izmantot praktiskajos darbos un laboratorijas darbos iegūtās zināšanas 

Prasības priekšmeta apguvē 

Attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta piedalīšanās praktisko un 
laboratorijas darbu veikšanā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Zināšanas par praktisko vai laboratorijas darbu. 

Mācību priekšmeta saturs 

Ievads. Jēdziens par deformācijām un elastīgu ėermeni. Iedarbju un ārējo spēku klasifikācija. 
Pamata pieľēmumi un hipotēzes rīcībai ar spēkiem. Balstu veidi un balstu reakcijas, Šėēlumu 
metode konstruktīvo elementu aprēėinos. Spriegumi. 
1.; 2. un 3. nedēĜa - 6 stundas lekcija un praktiskais darbs 

Stiepe un spiede. Aksiālspēki. Sprieguma stāvokĜa un deformāciju analīze centriskas stiepes (spiedes) 

gadījumā. Stiprības aprēėini stiepes un spiedes gadījumā. 
4.; 5;. un 6. nedēĜā 6 stundas lekcija un praktiskie darbi. 

Spriegumu      un     deformāciju     mērīšanas     metodes.     Mehāniskie     tenzometri.     Elektriskie 

tenzometri. Izlieču mērītāji. 
7. nedēĜā: 2 stundas lekcija un laboratorijas darbs. 

Materiālu     mehāniskās     pārbaudes.     Plastisku     un     trauslu     materiālu     stiepes     un     spiedes 

diagrammas. Stiprības raksturotāji. PieĜaujamie spriegumi. Drošības koeficenti. 
8.un 9. nedēĜā: 4 stundas lekcija un laboratorijas darbi. 

Praktiski   aprēėini   cirpē   un   virsmas   spiedē.   Jēdziens   par   cirpi   (skaldi)   un   virsmas   spiedi. 
Stiprības nosacījumi cirpē un virsmas spiedē. 
10. un 11. nedēĜā: 4 stundas lekcija un praktiskie darbi. 

Liece. Lieces moments un šėērsspēks. Lieces normālie spriegumi. Stiprības aprēėins liecē. 
Lieces tangenciālie spriegumi. Deformācija lieces gadījumā. 
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12.; 13. un 14. nedēĜā: 6 stundas lekcija un laboratorijas darbi. 
Spiestu stieĦu noturība. Spiestu stieĦu noturības aprēėins. 
15. nedēĜā: 2 stundas lekcija un praktiskais darbs. 

Konstrukciju aprēėins pēc robežslodžu un robežstāvokĜu metodes. Aksiāli slogotu stieĦu 
aprēėins. Siju aprēėins. 
16. nedēĜā 2 stundas laboratorijas darbi. 
Praktisko darbu saraksts. 

1.  Slodžu aprēėins.  2.Balsta reakciju aprēėins.  3.Centriski  spiesta elementa aprēėins. 
4.Centriski stiepta elementa aprēėins. 5.Liekta elementa aprēėins. 
Laboratorijas darbu saraksts. 

1. Stiepta elementa (tērauda) pārbaude. 2.Dažāda izmēra spiestu elementu (betona) pārbaude. 
3.Liektu elementu (koka) pārbaude. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Projekti P1,P3 

Projects Pl,P3 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -1 KP. 

Pārbaudes forma: darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Veidot izpratni  par  autoceĜu  projektēšanas  principiem  un  normām,   autoceĜu 
uzturēšanu un ekspluatāciju. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Veidot izpratni par ceĜu projektēšanas vēsturi; 
• Iepazīties ar ceĜu projektēšanas procesu, dalībniekiem, to tiesībām un pienākumiem. 
• Iepazīties ar Valsts standartu un citu normatīvo un tiesisko dokumentu prasībām; 
• Iepazīties ar ceĜu projektēšanas principiem; 
• Iepazīties ar ceĜa galvenajiem elementiem, to veidošanas principiem; 
• Iepazīties ar ceĜa ekspluatāciju, ceĜu konstrukciju bojājumiem, ceĜu uzturēšanas kompleksu. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

30. AutoceĜu ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls / Māris 
Zemītis. Rīga : RTU, 2007. 

31. AutoceĜu projektēšanas pamatkurss / Rīgas Tehniskā universitāte. 
CeĜu un tiltu katedra ; izstrādāja Atis Zariľš, Juris NaudŃuns. Rīga 
: Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 119 lpp 

32. CeĜu projektēšanas noteikumi. Normālprofili : LVS 190-2:2007 3. CeĜu 
projektēšanas noteikumi : LVS 190-1:2000 : LVS 190-4:2001 : LVS 190-
4/Al:2002 : LVS 190-5:2002 : LVS 190-5A1:2007. 
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Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un patstāvīgais darbs. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot 
patstāvīgā darba veikšanā. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta piedalīšanās nodarbībās. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Projekti P2,P4 

Projects P2,P4 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Veidot izpratni par tiltu projektēšanas principiem un normām. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iepazīties ar tiltu būves vēsturisko attīstību un to klasifikāciju pēc dažādām pazīmēm; 
• Iepazīties ar slodzēm un slodžu kombinācijām; 
• Iepazīties ar ckonstrukciju aprēėinu principiem. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. A.Paeglītis. Lekciju konspekts dzelzsbetona tiltos. Rīga, 2007. 
2. A.Paeglītis. Lekciju konspekts koka tiltos. Rīga, 2007. 
3. A.Paeglītis. Lekciju konspekts tērauda tiltos. Rīga, 2007. 
4. LVS EN 1991-2:2004 l.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daĜa: 

Satiksmes slodzes tiltiem. 
5. LVS EN 1990:2006 Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati. 
6. Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls 

/ Ainārs Paeglītis. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 249 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un patstāvīgais darbs. 

206 



1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
Transportbūves)‖ 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot 
patstāvīgā darba veikšanā. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un obligāta piedalīšanās nodarbībās. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Projekti K1,K2  

Projects Kl,K2 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Nodrošināt izpratni, vispārējās zināšanas un minimālu prasmi radīt racionālus, 
drošus un estētiski kvalitatīvus ceĜus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

•    Apgūt autoceĜu projektēšanas prasmi. Mācību grāmatas, 

izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. J.Naudžuns. AutoceĜu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceĜa klātnes 
izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006. 

2. A.ZariĦš. Uzdevums un Metodiskie norādījumi Studiju darba izpildei 
priekšmetā: "Projekti K1,K2". Rīga, 2006 

3. LVS 190-1:2000 “CeĜa trase”, VSIA LVS, Rīgā, 2000 

4. LVS, Rīgā, 2000. 

5. AutoceĜi, J. Lūsis, E. Slēde, J. Mengots. ,izd. “Liesma”, Rīgā, 1972. 

6. LVS 190-5:2001 “Zemes klātne”, VSIA LVS, Rīgā, 2001. 

7. AutoceĜu nestingo segu projektēšana. Rokasgrāmata. Rīga. RTU.1997. 

8. LVS 190-3:1999 “CeĜu vienlīmeĦa mezgli”, VSIA LVS, Rīgā, 1999 
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9. LVS 77-2:2002 “CeĜa zīmes Uzstādīšanas noteikumi”, VSIA LVS, Rīgā, 

2002 

10. LVS 85:1997 “CeĜa apzīmējumi”, VSIA LVS, Rīgā, 1997 

11. LVS 190-2:2000 “CeĜu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Patstāvīgais darbs un konsultācijas. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot 
patstāvīgā darba veikšanā. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un kalendārā plāna izpilde. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Mācību priekšmeta saturs 

AutoceĜa projektēšana: trases plāns, garenprofils, to elementu aprēėins. 
Zemes darbu apjoma aprēėins. 
Segas konstrukcija. 
CeĜa mezgli. 
Caurteka. 
CeĜa segas aprēėins. 
Vienlīmeľu ceĜa mezgls. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Projekts K3 

Project K3 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Izpratne par ceĜu būvniecības procesu un tehnoloăijām, būvdarbu kvalitātes 
ietekmējošo faktoru apzināšana. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

•    Apgūt būvniecības tehnoloăiskā projekta izstrādes principus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

12. "AutoceĜu specifikācijas 2005", LAD - 2005. 
13. Ziemas dienesta darbu organizācija un darbu tehnoloăija : darba 

burtnīca / [B. JeĜisejevs]. [Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 
201pp 

14. Zemes klātne, tās izveidojums, noturība : darba burtnīca / [B. JeĜisejevs]. 
[Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp 

15. Virszemes un gruntsūdeĦi, to raksturojums un novadīšanas sistēmas : darba 
burtnīca / [B. JeĜisejevs] [Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

16. Latvijas autoceĜu tīkls, ceĜu klasifikācija un raksturojums : darba burtnīca / [B. 
JeĜisejevs] [Valmiera : Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

17. CeĜu segumi, uzbūve un uzturēšana : darba burtnīca / [B. JeĜisejevs] [Valmiera 
: Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 

18. CeĜu  konstruktīvie  elementi   : darba burtnīca / [B.   JeĜisejevs]   [Valmiera : 
Valmieras tipogrāfija], 2006. 20 lpp. 
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19. CeĜu    būves    un    ceĜu    uzturēšanas    darbu    organizācija    un    tehnoloăija    / B. 
JeĜisejevs. [Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, c2006. 208 lpp. 

20. AutoceĜu    būvniecība    : mācību    metodiskais    materiāls    / Jānis    Vārna.    Rīga 
: [RTU], 2007. 145 lpp 

21. CeĜš 94‖ autoceĜu būvniecības specifikācijas, 3., 4., 5. daĜas, LAD – 1999 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Patstāvīgais darbs un konsultācijas. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot 
patstāvīgā darba veikšanā. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un kalendārā plāna izpilde. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Mācību priekšmeta saturs 

AutoceĜa posma segas būvniecības tehnoloăiskais projekts (darbu programma): 
Zemes darbi (materiāli,tehnoloăija,secība). 
Caurteku būvniecība. 
DrenāŃa. 
Segas būve (pamata būvniecība, segumu būvniecība). 
AutoceĜu papilddarbi(apdare, ceĜa aprīkojums, drošības līdzekĜi). 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Projekts I1 
Project I1 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 1 KP. 

Pārbaudes forma: darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sagatavot studentus tiltu projektēšanai un būvniecībai 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iepazīties ar koka tiltu proj ektēšanu un būvniecību. 
• Izveidot sekojošas prasmes: sagatavot izejas datus tiltu projektēšanai, prasme 

aprēėināt tiltu elementus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Bridge engineering / Demetrios E. Tonias, Jum J. Zhao. 2nd ed. New York [etc] : 
McGraw-Hill, c2007. 488 lpp. 
2. Bridge engineering : a global perspective / Leonardo Fernāndez Troyano. London : 
Thomas Telford, 2003. 775 lpp. 
3. Bridge launching / Marco Rosignoli. London : Thomas Telford, c2002. London : 
Thomas Telford, c2002. 
4. A.Paeglītis. Uzdevums un norādījumi projekta "Tilts ar koka laiduma konstrukciju" 
izstrādāšanai, Rīga 2006. 
5. A.Paeglītis. Lekciju konspekts koka tiltos. Rīga, 2007. 
6. LVS EN 1995-2 :2005 5. Eirokodekss - Koka konstrukciju projektēšana - 2.daĜa: Tilti 
7. LVS EN 1991-2:2004 1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daĜa: Satiksmes 
slodzes tiltiem 
8. LVS EN 1990:2006 Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati 

212 



1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
Transportbūves)‖ 

9. LVS EN 1995-1-1:2000+AC Eirokods 5: Koka konstrukciju projektēšana - 1-1.daĜa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi būvēm 
10. Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls 
/ Ainārs Paeglītis. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 249 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Praktiskais darbs un pasniedzēja konsultācijas 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu 

Prasības priekšmeta apguvē 

Projekta izstrāde un aizstāvēšana paredzētajā laikā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Mācību priekšmeta saturs 

Tilts   ar   koka   laiduma   konstrukciju.   Tilta   aprēėina   slodzes   un   slodŃu   kombinācijas. 
Laiduma konstrukcijas aplēse. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Projekts I2 
Project I2 

Atbild īgais par priekšmetu: prof., Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils        transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -1 KP. 

Pārbaudes forma: darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sagatavot studentus tiltu projektēšanai un būvniecībai 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iepazīties ar dzelzsbetona tiltu projektēšanu un būvniecību. 
• Izveidot sekojošas prasmes: sagatavot izejas datus tiltu projektēšanai, prasme 

aprēėināt tiltu elementus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. . Design aids for Eurocode 2, Designe of concrete structures, E&FN Spon, 1997. 
2. LVS EN 1992-2. Betona tilti. 
3. Bridge engineering / Demetrios E. Tonias, Jum J. Zhao. 2nd ed. New York [etc] : 
McGraw-Hill, c2007. 488 lpp. 
 

4. Bridge engineering : a global perspective / Leonardo Fernāndez Troyano. London : 
Thomas Telford, 2003. 775 lpp. 
5. Bridge launching / Marco Rosignoli. London : Thomas Telford, c2002. London : 
Thomas Telford, c2002. 
6. A.Paeglītis. Lekciju konspekts dzelzsbetona tiltos. Rīga, 2007. 
7. Uzdevums kursa projektam - dzelzsbetona tilts. Rīga, 2008. 
8. LVS EN 1991-2:2004 l.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daĜa: Satiksmes 
slodzes tiltiem 
9. LVS EN 1990:2006 Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati 
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10. Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls / 
Ainārs Paeglītis. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 249 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Praktiskais darbs un pasniedzēja konsultācijas 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu 

Prasības priekšmeta apguvē 

Projekta izstrāde un aizstāvēšana paredzētajā laikā. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaľots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paľēmienus. 

Mācību priekšmeta saturs 

Tilts      ar      dzelzsbetona      laiduma      konstrukciju.      Tilta      aprēėina      slodzes      un      slodŃu 
kombinācijas. Laiduma konstrukcijas aplēse. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

AngĜu valoda 

The English Language 

Atbild īgais par priekšmetu:   lekt. Antra Roskoša 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -4 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite, eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē un lietišėās 
sarunvalodas pamatu apguve 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

papildināt studentu zināšanas vispārīgajā angĜu valodā: gramatikā, vārdu 
krājuma papildināšana, uzlabot rakstīšanas prasmi, attīstīt klausīšanās 
prasmi, attīstīt lasīšanas prasmi, 

pilnveidot runāšanas prasmi. 

apgūt ceĜu un tiltu būvniecības speciālos terminus angĜu valodā un attīstīt 
studentu tulkošanas prasmi, tulkojot ar ceĜu un tiltu būvniecību saistītus 
tekstus. 
iepazīstināt ar ceĜu un tiltu būvniecības nozares aktualitātēm pasaulē, 
izmantojot informāciju angĜu valodā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. AngĜu - latviešu autoceĜu terminu tehniskā vārdnīca, 1998. 
2. Briedis J. Politehniskā vārdnīca, 1999. 
3. Bergskaug F., Sandvik E. Basic Technical English, 1997. 
4. Bergskaug F., Sandvik E. Basic Technical English workbook, 1997. 
5. Killers V.K. Latviešu - angĜu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca, 1999. 
6. Killers V.K. Latviešu - krievu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca, 2000. 
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7. Krauklis V. Celtniecības terminu vārdnīca, 2003. 
8. Krievu - latviešu celtniecības terminu vārdnīca, 1998. 
9. Metodiskie materiāli angĜu valodas apgūšanai, 1992. 

 

10. Modern English - Russian Politechnical Dictionarv, 1997. 
11. Murphy R. English Grammar in Use, 2004. 
12. Pauna D. Bridges, 1992. 
13. Redman S. English Vocabularv in Use, 2004. 
14. www.woridhighwavs.com. 
15. www.letonika.lv/dictionary 
16. www.termini.lv 
17. www.itsinternational.com 
18. English for science and technology: course design, text analysis, research 
writing : applied linguistics : monograph / Larisa Ilvinska. Riga : RTU Publ. 
House, 2004. 216 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Praktiskas nodarbības, ietverot frontālu un grupu darbu, individuālo un patstāvīgo darbu. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Tiek vērtētas studentu radošas vācu valodas prasmes lasīšanā, rakstīšanā, runāšanā, 
klausīšanās.   Semestra laikā studenti veic divus pārbaudes testus   par apgūto mācību 
vielu, semestra beigās kārto ieskaiti, bet kursa nobeigumā – eksāmenu. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu izpilde. 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Studenti atbild uz daŃādas 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 kārt ējām 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. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Vācu valoda 

The German Language 

Atbild īgais par priekšmetu:   lekt. Valentīna Lauziniece 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -4 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite, eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē un lietišėās 
sarunvalodas pamatu apguve 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

apgūt metodi darbam ar tehnisku tekstu   un vārdnīcu, attīstīt sarunvalodas 
prasmes, studentiem izsakot savu viedokli monologrunā un īsā dialogā, 
apgūt tehniskajā literatūrā visbieŃāk sastopamās gramatikas konstrukcijas 
teksta izpratnei, apgūt profesionālo leksiku. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

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. 
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6. Wecke Rainer E. Ūbersichten. - Inter Nationes. 1993. 
(materiāli kodoskopam). 

7. Beile N. Alltag in Deutschland. Inter Nationes 1992. 
(audiokasetes). 

8. Forster M., Bauer H. Hörverstāndnisūbungen fūr 
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. Deutsch-lettisch Wörterbuch fūr Bauwessen : etwa 18 
000 Fachbegriffe / Hrsg.: Lilita Ozola, Raisa Sipoviča ; 
Agraruniversitāt Lettland. Lehrstuhl fūr 
Bauingenieure, Lehrstuhl fūr Fremdsprachen. Jelgava : 
LLU, 2004. 229, [2] lpp. 

12. Ūbungen zur deutschen Grammatik : methodische 
Ausarbeitung fūr Fernstudenten / L. ěisĦičenko. Rīga : 
[Ekonomikas un Kultūras augstskola], 2003. 75 lpp. 

13. NVSD neklātienes nodaĜas studenta grāmata vācu 
valodas priekšmetā. Izstrādāja V. Lauziniece, I. ŠiliĦa. 
Rīga : RTU, 2003. 44 lpp. 

14. Kurze Ūbersicht der Deutschen Grammatik und 
Ūbungen. Rīga : Kamene, 2003. 147 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Praktiskas nodarbības, ietverot frontālu un grupu darbu, individuālo un patstāvīgo darbu. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Tiek vērtētas studentu radošas vācu valodas prasmes lasīšanā, rakstīšanā, runāšanā, 
klausīšanās.   Semestra laikā studenti veic divus pārbaudes testus   par apgūto mācību 
vielu, semestra beigās kārto ieskaiti, bet kursa nobeigumā – eksāmenu. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu izpilde. 
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Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Studenti atbild uz daŃādas 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 kārt ējām 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. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

UzĦēmējdarb ība un investīcijas 

Business and Investments 

Atbild īgais par priekšmetu:   prof. Maija Šenfelde 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Bojārs J., Vilna V. Starptautiskās investīcijas.-Rīga:LU, Starptautisko attiecību 
institūts, 1996.-265.lpp 

2. Paiders J.Privātais risks. Dienas bizness.22.05.96.3.lpp. 
3. Bočarovs V. Finansovo-kreditnije metodi regulirovanija investicij.-Moskva: 

Finansist, 1993-276lpp. 
4. Holt R. Planirovanije investicij.-Moskva:Delo Ltd., 1994-120lpp. 
5. Lutz Krugivits. Investicionnije projekti, S-P.-2001 
6. L.Leonoviča, Uzľēmējdarbība un investīcijas : māc. līdz. Rīga : RTU Izd., 2005. 

118 lpp. 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Investīciju ekonomikas būtība, veidi un nozīme. Investīciju avoti. Ienākums no 
investīcijām: būtība, veidi, prognozēšanas un noteikšanas pamati. Naudas plūsma: būtība, 
veidi, loma investīciju procesā. Investīcijas un risks. Risku veidi un novērtēšanas 
metodes. Investīciju projektu vērtēšana. Piesaistītie investēšanas līdzekĜi. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

UzĦēmējdarb ības apdrošināšana 

Business Insurance 

Atbild īgais par priekšmetu:   prof. Maija Šenfelde 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. L.Leonoviča Uzľēmējdarbības apdrošināšana,-R.:-RTU,-2002. 190 lpp. 

2. Blends Devids Apdrošināšans principi un prakse, LVS-klubs Sia, Rīga,-1999 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Apdrošināšanas būtība un veidi. 
Apdrošināšanas tirgus, tā segmentācija un noteikšana. 
Īpašuma nodrošināšana: būtība, veidi, atlīdzības noteikšana. 
Darījumu apdrošināšana. 
Darbinieku apdrošināšana: būtība, veidi, ārzemju pieredze. 
Apdrošināšanas sistēmas īpatnības LR. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

UzĦēmējdarb ības pamati 
Basic Business Course 

Atbild īgais par priekšmetu: 
Mācību priekšmeta pasniedzējs: 

doc, Dr. Sc.ing. Jānis Vārna 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 

Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: eksāmens 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sagatavot studentus uzĦēmējdarbības veikšanai Latvijas būvniecībā 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Galvenie uzdevumi ir: 

Dot priekšstatu par Latvijas uzĦēmējdarbības tiesisko vidi. 
Izveidot sekojošas prasmes: orientēšanas uzĦēmuma 
vadīšanas jautājumos, grāmatvedības uzskaitē, prasme 
analizēt grāmatvedības datus un gada pārskatus, kā arī 
izveidot uzĦēmuma darbības plānu Mācību grāmatas, 

izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

6. Belindževa-Korkla O. UzĦēmējdarbība būvniecībā. Rīga, RTU.1996- 202.lpp 
7. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika, Rīga.2000 -515.lpp 
8. Klauss U.M Kā sastādīt biznesa plānu.Rīga.1994-3l.lpp 
9. Škapars R. Mikroekonomika.Rīga.l998-375.1pp 
10. Trucksons J. Tirgus ekonomikas pamati. 1,2 daĜa.Rīga.l994-452.1pp 
11. XocKHHr A. Kypc npeAnpuHHMaTejibCTBa.M.1993.-352 CTp. 
12. Gaida Pettere, Irina Voronova. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība. Rīga : Rasa 

ABC, 2003. 175 lpp. 
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1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un praktiskie darbi, referāts, kontroldarbi un projekts, tā aizstāvēšana. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

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

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 

Uzľēmējdarbības tiesiskie pamati. Komerclikums. Likums ―Par uzľēmējdarbību‖. 
Uzľēmējdarbības veidi un formas LR. Uzľēmējdarbības vide. Būvuzľēmumu 
licencēšana. 
Uzľēmumu vadīšana. Vadīšanas jēdziens. Situācijas analīze. Mērėu noteikšana. 
Stratēăiskā plānošana. Uzľēmuma struktūras veidošanās. Amata apraksti. Vadīšanas 
lēmums. Informācijas loma vadīšanā. Darbības kontrole. 
Personāla vadīšana. Personība. Loma un statuss. Sociālās grupas. Vara un varas 
problēmas. Vadīšanas tehnikas. Darbības motivācija. Vadīšanas teorijas. Uzľēmumu 
kadru politika. 
Pasūtījumu cenas veidošanas. Tiešas un pieskaitāmas izmaksas. PeĜľa un risks. 
Pasūtījumu tāmes. Pasūtījumu cena un izsoĜu(konkursu) process. Tāmes precizitāte, tās 
ietekme uz pasūtījuma saľemšanu konkursa kārtībā. 
Līgumu veidi būvniecībā. Līgumu veidi Latvijā un ārzemēs: ar fiksēto cenu, ar 
koriăējamo cenu, ar maksimālo garantēto cenu, ar izmaksu kompensāciju. Konkursu 
process Latvijā un ārzemēs: norise, galvenie finansiālie un līguma rādītāji.  
Uzľēmuma uzskaites un atskaites dokumenti. Darījumu dokumentēšana. PamatlīdzekĜu 
un krājumu uzskaite. NodokĜi būvuzľēmumos: uzskaite un atskaites. 
Uzľēmuma gada pārskata analīze. Uzľēmuma gada pārskata sastāvs: bilance, peĜľas un 
zaudējumu aprēėins, naudas plūsmas pārskats. Finansu pārskatu analīzes nepieciešamība 
un metodes: tiešā, relatīvā. 
Uzľēmuma darbības plānošana. Biznesa plāna jēdziens un sastāvdaĜas. Stratēăiskais 
plāns. Finansu plāns 
Uzľēmuma darbības modelēšana. Biznesa plāna sastādīšana. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
____________________________Transportbūves)"_________________________ 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

kursa apjoms 32 stundas; 
lekcijas 16 stundas; 
praktiskie darbi 16 stundas; 
referāts, projekta izstrāde un aizstāvēšana; 
eksāmens. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

UzĦēmējdarb ības tiesiskā reglamentācija 

Legal Regulation of Entrepreneurship 

Atbild īgais par priekšmetu:   prof. Ėipsna Jānis 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Latvijas darba likumu kodekss. R., 1999. 
2. LR administratīvo pārkāpumu kodekss. R., 1998 
3. Jakubaľecs V. Tiesības sabiedrībā. R., 1998 
4. Civilprocesa likums. R., 2003 
5. www.likumi.lv 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Tiesisku darījumu jēdziens un to dalībnieki. 
Tiesisku darījumu sastāvs un forma. Līgumu 
slēgšanas galvenie noteikumi. Saistības un 
prasījumi no neatĜautas darbības. Vaina kā 
civiltiesiskās atbildības pamats. Vainas 
pakāpes. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

AutoceĜu būvniecības plānošana un organizēšana 

Planning and Organization of Road Building 

Atbild īgais par priekšmetu: doc, Dr Sc.ing. Jānis Vārna 

Studiju programma būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite, darbs 

Mācību priekšmeta mērėis 

Sagatavot studentus būvdarbu vadītāja amatam 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Iemācīt plānot būvdarbu veikšanu izmantojot līniju grafikus un tīkla modeĜus, 
• sastādīt kalendāros plānus, materiālu un mehānismu piegādes grafikus, 
• veidot tāmes un veikt izmaksu kontroli. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. V.ActiĦš. Celtniecības organizēšana, plānošana un vadīšana, R.,Zinātne,1989. 
2. E.BērziĦš. Celtniecības ekonomika. R.,Zvaigzne, 1982. 
3. J.Vārna. Transporta inženierbūvju celtniecības darbu veikšanas projektēšana, RTU, 
1988 
4. Būvnormatīvi, MK noteikumi. 

5. AutoceĜu   būvniecība    : mācību   metodiskais   materiāls   / Jānis   Vārna.    Rīga 
: [RTU], 2007. 145lpp. 

6. Ražošanas organizēšana : studijām un biznesam / Jānis Vārna. Rīga : Apgāds "Valters 
un Rapa", c2004. 294 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas un praktiskie darbi, un darbs, tā aizstāvēšana. 
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1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite vērtējot teorētiskās zināšanas un atzīme 10 punktu sistēmā vērtējot   prasmi 
izmantot teorētiskā zināšanas, izstrādājot studiju darbu. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras 
avotiem un obligāta referāta sagatavošana, kontroldarbi un studiju darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana. 

Mācību priekšmeta saturs 

Būvniecības plānošanas metodes. Darbu veikšana: secīgā, paralēlā, plūsmās. Plūsmu 
veidi un parametri. Plūsmu aprēėini. Objekta sadalījums tvērienos. 
Būvniecības gaitas modelēšana. ModeĜu veidi: lineārie, ciklogrammas, tīklveidā. Tīkla 
modeĜu izskaitĜošanas metodes. Tīkla grafiki laika mērogā, to analīze un optimizācija. 
Darbu veikšanas projekti un kalendārie plāni. Darbu secības noteikšana, darbu 
veikšanas metoŃu un mašīnu izvēle. Būvprocesu darbietilpības aprēėini. Darbu veikšanas 
kalendārie plāni. 
Resursu izlietojuma grafiki. Materiālu aprēėini būvdarbiem. Materiālu un mehānismu 
piegādes grafiki. Mehānismu un cilvēkresursu izlietojuma grafiki. 
Būvniecības ăenerālie plāni. Ăenerālplānu sastādīšana. Būvlaukuma aprīkojums, 
apgāde ar ūdens un elektroenerăiju. Noliktavu platību aprēėini. 
Būvmehānismu   izmaksas. Mehānismu sistematizēta izvēle. Nomas maksas aprēėini. 
Tāmju veidošanās. Tiešas un pieskaitāmas izmaksas. PeĜľa un risks. Tāmes precizitāte 
un tās ietekme uz uzľēmuma konkurentspēju un darbības plānošanas ticamību. 
Būvdarbu veikšanas kontrole. Kontrole ar būvdarbu veikšanas projekta palīdzību. 
Aktivit ātes līmeľa noteikšana. Izmaksu kontrole: veidi, izmantošana, nepieciešamība. 
Materiālu kontrole. 
Būvniecības vadīšanas shēmas un līgumu veidi, to saistība. Būvniecības vadīšanas 
shēmas: tradicionālā, ―projektē un uzceĜ‖, menedŃmenta shēmas. Būvniecības vadīšanas 
shēmas ietekme uz būvniecības plānu un ātrumu 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Būvfirmas vadīšana 

Management of a Building Construction Firm 

Atbild īgais par priekšmetu:   doc. Fjodorova Svetlana 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. BelindŃeva-Korkla O. Uzľēmējdarbība būvniecībā. Rīga, RTU.1996- 202.lpp 
2. Praude V., BeĜčikovs J. Vadīšanas pamati. Rīga, Zvaigzne. 2001. 
3. Fjodorova S., BelindŃeva - Korkla O. Metodiskie norādījumi praktisko darbu 

veikšanai būvniecības organizēšanā un vadīšanā. R., RTU. 2003. 
4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieľemšana ekspluatācijā. 

Lekciju konspekts. R., RTU. 1993. 
5. Vadīšanas pamati. Sastādījuši U. Ivans un S. Ruskule. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, 2006. 502 lpp 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Būvbiznesa darbība un specifika Latvijas Republikā. 
Līgumi būvbiznesā: to saturs, veidi, noslēgšana. 
Būvbiznesa darbības tehniski ekonomiskie rādītāji un to specifika. 
Būvbiznesa darbības finansiālais rezultāts un likviditāte. 
Firmas vadīšanas galvenie principi.. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Saskarsmes psiholoăija  

Communication Psychology 

Atbild īgais par priekšmetu:   doc., M.soc. Sandra Gudzuka 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. S.Omarova.Saskarsmes psiholoăija.R.,1995. 
2. A.Pizs.Ėermeľa valoda. R.,1994. 
3. Nikolajs Kozlovs. Saskarsmes māksla. Rīga : Jumava, c2008. 341 lpp. 
4. Saskarsmes labirinti : kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Arkādijs Egidess. Rīga 

: Jumava, [2006]. 405 lpp. 
5. Jānis Kupčs. Saskarsmes psiholoăija : saskarsmes būtība : [māc. līdz.]. Rīga 

: Zvaigzne ABC, 1997. 71 lpp. 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Saskarsmes pamatfunkcijas,process,elementi. 
Kontaktu veidi. 
Saskarsmes situācija. 
Verbālā un neverbālā saskarsme. 
Pedagoăiskā saskarsme. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Psiholoăija  

Psychology 

Atbild īgais par priekšmetu:   doc. Gudzuka Sandra 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Viesturs Reľăe. Personības psiholoăija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000.125 lpp. 
2. Nikolajs Kozlovs. Saskarsmes māksla. Rīga : Jumava, c2008. 341 lpp. 
3. Saskarsmes labirinti : kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Arkādijs Egidess. Rīga 

: Jumava, [2006]. 405 lpp. 
4. Šteinberga, Airisa. Vispārīgā un personības psiholoăija : lekciju kurss. Rīga 

: RTU izdevniecība, 2006. 52lpp. 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Galvenie psiholoăijas virzieni. Svarīgāko psihisko 
procesu raksturojums. Personības struktūra-
temperaments,rakstura iezīmes. Saskarsmes 
psiholoăija. 
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1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Organizāciju psiholoăija  

Organizational Psychology 

Priekšmeta pasniedzējs:   doc., M.soc. Sandra Gudzuka 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Reľăe V. Organizāciju psiholoăija. R., Kamene, 1999 
2. Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R., 

RaKa, 2000. 
3. Viesturs Reľăe. Mūsdienu organizāciju psiholoăija. Rīga : Zvaigzne 

ABC, c2007. 215 lpp. 

Mācību priekšmeta satura anotācija 

Vadītāja psiholoăiskais raksturojums. 
Darbinieka psiholoăiskais raksturojums. 
Vadības psiholoăiskās teorijas. 
Organizāciju kultūra un tās līmeľi. 
Personāla atlase, efektīvu darba grupu veidošana. 
Organizāciju pilnveidošana. 
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1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Lietišėā etiėete 
Business Etiquette 

Atbild īgais par priekšmetu: 
Mācību priekšmeta pasniedzējs: 

doc, Zanda Lejniece 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Dot zināšanas un veidot izpratni par sabiedrībā pieľemtajām uzvedības normām, kuras 
cilvēkiem jāievēro savstarpējā saskarsmē. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Apgūt vispārcilvēciskās, profesionālās un lietišėās etiėetes normas. 
• Saprast daŃādu etiėetes normu regulējošo un estetizējošo j ēgu. 
• Prast izvērtēt vispārcilvēcisko normu piemērotību konkrētai situācijai. 
• Iegūt priekšstatu par etiėetes īpatnībām daŃādās nacionālās kultūrās. 
• Apgūt praktiskas iemaľas etiėetes prasību ievērošanā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Kincāns V. Etiėete sadzīvē, lietišėajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga, 
2000.; Hindls T. Prasme uzstāties. - Rīga, 2000.; 

2. Toisene Ă. Kā jāuzvedas darba vietā. Rīga, 1996.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte 
un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā // Sabiedrība un kultūra. 4.rakstu krājums. 
Liepāja LPA, 2002.; 

3. Lejniece Z. Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā // 
RTU Zinātniskie raksti. Sērija 8. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sējums 1., 
Rīga, RTU, 2002; 

4. Lejniece Z. Lietišėā etiėete. Lekciju konspekts. 2000. 
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1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
Transportbūves)‖ 

5. Iveta Ėestere. Lietišėā etiėete : Eiropas pieredze . Rīga : Zvaigzne ABC, c2007. 
272 lpp. 

6. Lotārs       Dubkēvičs,       Iveta       Ėestere.       Saskarsme       : Lietišėā       etiėete.       Rīga : 
Jumava, 2003. 306 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās analizējot situācijas un izstrādājot 
uzvedības scenārijus). Testi priekšmeta apguves kontrolei 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot 
uzdevumu ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā; papildus punktus var 
saľemt: a)par darbu mikrogrupās, b) par regulāriem testiem).risināšanā 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās (lekciju konspektā) dotā teorētiskā materiāla apgūšana, etiėetes normu 
ievērošanas prasmes apliecināšana praktiskos darbos, līdzdalība grupu darbā.. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

Mācību priekšmeta saturs 

Lekcijas. 
1. un 3. mācību nedēĜās: Saskarsme un etiėete. Etiėetes būtība, funkcijas, veidi. Vispārcilvēciskā 
etiėete: sasveicināšanās, iepazīšanās, uzrunas formas. 
5. mācību nedēĜā: Uzvedība darba vietā. Prasme sarunāties un klausīties. Telefona sarunas. 
7. mācību nedēĜā: Apăērbs un tā veidi. Krāsas, to psihofizioloăiskā iedarbība un simbolika. 
9. un 11. mācību nedēĜās: Oficiālo un lietišėo tikšanos organizēšana. Lietišėās sarunas. 
Pieľemšanas un to organizēšana. 
13. un 15. mācību nedēĜās: Lietišėo kontaktu ētika un etiėete. Vizītkartes un to lietošana. 
Dāvanas un ziedi. Etiėetes īpatnības daŃādās nacionālās kultūrās. 
Praktiskie darbi. 
2. un 4. mācību nedēĜās: vispārcilvēciskās etiėetes iemaľu apgūšana. Situāciju analīze, 
uzvedības modeĜu un scenāriju izstrāde un apspriešana. 
6. un 8. mācību nedēĜās: prasmju sarunāties un klausīties attīstība. Telefona sarunās lietojamās 
etiėetes iemaľu pilnveidošana. Konkrētai darba videi un situācijai piemērota apăērba izvēle. 
10. un 12. mācību nedēĜās: Oficiālo un lietišėo sarunu un pieľemšanu scenāriju izstrāde. 
14. mācību nedēĜā: apgūt prasmes vizītkaršu izveidošanā un lietošanā. Dāvanu izvēle. 
16. mācību nedēĜā: Studentu aptauja par mācību priekšmeta kvalitāti. Ieskaite. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Sociālās attīstības modeĜi 
Models of Social Development 

Atbild īgais par priekšmetu: 
Mācību priekšmeta pasniedzējs: 

doc, Valdis Cers 

Studiju programma būvniecība 
Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību priekšmeta mērėis 

Veidot izpratni par cilvēka sociālas darbības vispārīgajiem nosacījumiem: sociālajiem 
procesiem un to tendencēm, sabiedrību un tās modeĜiem. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

• Apgūt zināšanu un jēdzienu kopumu par sabiedrību un sociālajiem procesiem. 
Saprast daŃādu zināšanu veidu (informatīvi funkcionālo, humanitāri kreatīvo u.c.) 
lomu, vērtību un nozīmi sabiedrībā un indivīda pašrealizācijā. 

• Izprast mūsdienu sabiedrības funkcionēšanas un attīstības sakarības. 
• Prast izvērtēt tehnikas un tehnoloăisko izmaiľu lomu un nozīmi sociālajos un 

kultūras procesos. 
• Iegūt globālu skatījumu uz sociālajiem procesiem Latvijā. 
• Prast pamatot savu profesionālo izvēli saistībā ar sabiedrības attīstības tendencēm 

un pašidentitātes formēšanos 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Buceniece E . Saprāts nav ilūzija ( Rietumu filozofija modernisma situācijā). 
R.,Pētergailis, 1999.; 

2. Zvejnieks A. Sabiedrība un tās izziľa. Lekciju konspekts. R..RTU, 1999., 
3. Zvejnieks A. Sociālās attīstības modeĜi. Lekciju konspekts. 2003.; 
4. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. R.,1994.; 
5. Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R..AGB, 1999.; 
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6. Mūsdienu politiskā filozofija. Hrestomātija. R, Zvaigzne ABC, 1998.; 
7. Buceniece E. Teleoloăijas modernās interpretācijas: 
8. E.Huserls, N. Hartmanis, V.Rozanovs, P.Rikērs, K. Vojtila. - Grām.: MūŃīgais un 

laicīgais. R., 1995.; 
9. Zvejnieks   A.   Ieskats   futuroloăijas   vēsturē.,Grām.:   Cilvēks.   Izglītība.   Kultūra. 

R.,1997. 

10. Ella    Buceniece.    Sociālās    att īstības    mode Ĝi    : tekstu    krājums.    Rīga    : RTU 
izdevniecība, 2006.. 186 lpp. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas, semināri (darbs grupā analizējot situācijas un problēmas, pārrunas- diskusijas), 
testi priekšmeta apguves kontrolei. 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā; papildus punktus ieskaitei var saľemt: a) 
par darbu grupā, analizējot situācijas, b) par līdzdalību diskusijās, c) par regulārajiem 
testiem). 

Prasības priekšmeta apguvē 

Lekcijās (lekciju konspektā) dotā teorētiskā materiāla apgūšana, sociālo procesu analizēs 
iemaľu apgūšana, līdzdalība grupu darbā un diskusijās. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 

Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 

1) kursa ievada diskusija: sociāli humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā 
izglītībā; 2) Latvijas perspektīvas globalizācijas kontekstā 

Mācību priekšmeta saturs 

Lekcijas. 
1. un 3. mācību nedēĜās. Ievads: Priekšmeta mērėis, programma, literatūra, 

pamatprasības, zināšanu novērtējums. Sabiedrības izpratne filozofijas un socioloăijas 
vēsturē. Sabiedrības dzīves nosacījumi: cilvēki, daba, ekonomika, kultūra. 
Sabiedrības izpētes īpatnības. Humanitāro un sociālo pētījumu objektīvums, 
subjektivitāte un sapratne. 

5. un 7. mācību nedēĜās: Sociālās izmaiľas, sociālais process, attīstība, progress, 
regress. Tehnikas un tehnoloăijas  nozīme un  loma sociālajos  un kultūras procesos. 
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Laika faktors attīstībā. Tradīciju un inovāciju loma attīstībā. Sociālo izmaiľu teorijas. 
Globalizācija - sabiedrības attīstības raksturīga 21.gs. sākuma iezīme. 

9. un 11. mācību nedēĜās: Sabiedrības modelēšanas īpatnības. Sabiedrības utopiskie 
modeĜi. Sabiedrības vēsturiskās attīstības modeĜi un daŃādas vēstures shēmas. 
Tradicionālā, industriālā, post industriālā sabiedrība. Reăionālie sabiedrības modeĜi: 
pirmās, otrās, trešās pasaules valstis; attīstītās, jaunattīstības un postsociālisma 
(pārejas) valstis; centri un perifērijas. Futuroloăija un sabiedrības nākotnes 
modelēšana, sociālo procesu perspektīvas. 

13. un 15. mācību nedēĜās: Latvijas sabiedrības attīstības perspektīvas. 
Sociālisma sistēmas sabrukums - cēloľi un gaita. Latvijas attīstības alternatīvas. 
Latvijas specifika pārejas periodā. Pārmaiľas ekonomikā un sociālajā sfērā. 
Demokrātija un tās attīstība mūsdienu Latvijā. Latvijas sasniegumu novērtējums un 
līdzdalība ES. 

Semināri. 2. nedēĜa. Diskusija par humanitāro un sociālo priekšmetu nepieciešamība 
tehniskajā augstskolā. Metodiski norādījumi priekšmeta "Sociālās attīstības modeĜi " 
apgūšanai. Individuālais un grupu darbs. Priekšzināšanu pārbaude. Sociālās filozofijas 
skats uz sabiedrību. 

4. nedēĜa. Indivīds, sabiedrība, vēsture. 
6. nedēĜa. Sabiedrības izpētes un izpratnes īpatnības. 
8. nedēĜa. Sociālās izmaiľas un attīstība. 
10. nedēĜa. Mūsdienu civilizācijas attīstības tendences un perspektīvas. 
12. nedēĜa. Sabiedrības modeĜi. 
14. nedēĜa. Latvijas sabiedrības nākotnes izredzes un tās vieta ES. 
Diskusija par Latvijas perspektīvām globalizācijas kontekstā. 

16. nedēĜa. Studentu aptauja par mācību priekšmeta kvalitāti. Ieskaite 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību priekšmeta nosaukums 

Prakse 

Practical Placement 

Atbild īgais par priekšmetu:   doc. m. sc. ing. Voldemārs Putnaērglis 

Studiju programma   būvniecība 

Studiju profils transportbūves 
Studiju veids profesionālā 
Studiju līmenis pirm ā līmeĦa profesionālās studijas 

Mācību priekšmeta apjoms -20 KP. 

17.1    Mācību priekšmeta m ērėis  

Nostiprināt, paplašināt un sistematizēt studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstošu pieredzi un apgūt praktisko iemaľu kopu, 
kas nepieciešama attiecīgās jomas speciālistiem. 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

3. AutoceĜu būvniecība : mācību metodiskais materiāls / Jānis Vārna. Rīga : 
[RTU], 2007. 145lpp. 

4. RaŃošanas organizēšana : studijām un biznesam / Jānis Vārna.    Rīga : Apgāds 
"Valters un Rapa", c2004. 294 lpp. 

5. CeĜu būves un ceĜu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloăija / B. JeĜisejevs. 
[Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, c2006. 208 lpp. 

6. AutoceĜu būvniecība : mācību metodiskais materiāls / Jānis Vārna. Rīga : [RTU], 
2007. 145 lpp. 

7. AutoceĜu projektēšanas pamatkurss / Rīgas Tehniskā universitāte. CeĜu un tiltu 
katedra ; izstrādāja Atis Zariľš, Juris NaudŃuns. Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2007. 119 lpp. 

8. CeĜu projektēšanas noteikumi. 
9. Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls / 

Ainārs Paeglītis. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 249 lpp. 
10. AutoceĜu ekspluatācija : mācību metodiskais materiāls / Māris Zemītis. Rīga : 

RTU, 2007. 
11. Prakses nolikums transportbūvju studentiem. 
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Priekšmeta mācīšanas metode 

Patstāvīgais darbs 

Priekšmeta apguves vērt ējums 

Prakses atskaites aizstāvēšana. 

Prasības priekšmeta apguvē 

Darbs par projektētāja vai būvdarbu vadītāja palīgu, meistaru vai meistara palīgu, 
būvuzrauga palīgu iepazīšanās ar projekta dokumentāciju, iepazīšanās ar būvdarbu 
tehnoloăijām, iepazīšanās ar darba kvalitātes kontroles metodēm, 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze 

Priekšmeta saturs tiek saskaĦots ar studiju programmas tehnisko priekšmetu prasībām, 
piemērojot jaunākos metodiskos paĦēmienus. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos patstāvīgajam darbam: 

Prakses vadītāja norādīto avotu studijas 

Mācību priekšmeta programma un kalendārais grafika  

Iepazīšanās ar darba aizsardzības un drošības tehniskas prasībām uzĦēmumā un darba 
likumdošanas galvenajām prasībām. Iepazīšanās ar uzĦēmumā strādājošo 
inženiertehnisko darbinieku pienākumiem un tiesībām (amatu aprakstiem). Iepazīšanās ar 
uzĦēmuma struktūru un darba organizāciju. Iepazīties ar uzĦēmumā veicamajiem 
darbiem, projekta dokumentāciju vai projektēšanas darba uzdevumu. 

Studentam prakses laikā ir jāiepazīstas ar projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības 
darbu organizēšanu un jāiegūst praktiskas iemaĦas to veikšanai. 

Strādājot projektēšanas uzĦēmumā ir jāiegūst zināšanas par: 

• Projekta vadību; 
• Būvnormatīviem, kas jāievēro izstrādājot projektus; 
• Datorprogrammām, kas tiek izmantotas projektēšanā; 
• Inženierăeoloăisko un topogrāfisko izpēti; 
• Darbu ar pasūtītāju; 
• Darbu ar apakšuzĦēmējiem; 
• Projekta sastāvu; 
• Projekta noformēšanu un saskaĦošanu. 

Strādājot būvuzĦēmumā ir jāiegūst zināšanas par: 

• Dokumentiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas atĜauj uzsākt būvniecību; 
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• Būvdarbu žurnālu un prasībām tā aizpildīšanai; 
• Darba veikšanas proj ektiem un to saturu; 
• Būvmateriālu uzglabāšanu būvobjektā, to uzskaiti un dokumentācij as noformēšanu; 
• Galvenajiem darba aizsardzības pasākumiem obj ektā; 
• Būvniecības brigāžu organizāciju un darba sadali starp brigādēm; 
• Būvkonstrukciju un būvmateriālu kvalitātes pārbaudēm, atbilstības deklarācijām un 

sertifikātiem; 
• Būvdarbu nodošanas - pieĦemšanas aktiem, to saturu. 

Strādājot būzuzraudzības uzĦēmumā ir jāiegūst zināšanas par: 

• Uzraugāmā būvobjekta projekta dokumentāciju; 
• Būvdarbu žurnālu un prasībām tā aizpildīšanai; 
• Darba veikšanas proj ektiem un to saturu; 
• Būvnormatīviem, kas nepieciešamu būvuzraudzības veikšanai; 
• Galvenajiem darba aizsardzības pasākumiem obj ektā; 
• Būvkonstrukciju un būvmateriālu kvalitātes pārbaudēm, atbilstības deklarācij ām un 

sertifikātiem; 
• Būvdarbu nodošanas - pieĦemšanas aktiem, to saturu. 
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Vienošanās līgums 
ar RTU CeĜu un tiltu  

katedru par 
iespējām turpin āt  

izglītību 
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1.Pielikums 

Ikgadējie  

pašnovērt ējuma  

ziĦojumi  
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Studiju programmas „Būvniecība” specializācija „Transportb ūves” mērėi un 
uzdevumi nav mainījušies: 

Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Programmas nosaukums 
Specializācija Studiju 
līmenis Nominālais studiju 
ilgums Studiju apjoms 
Iepriekšējā izglītība 
Iegūstamā kvalifik ācija 
Studiju programmas mērėis 

Studiju programmas uzdevumi 

Būvniecība 
Transportbūves 
Pirmā līmeĦa profesionālās studijas 
3 gadi 
122 kredītpunkti  
Vispārējā vidējā vai tai pielīdzinātā 
Būvdarbu organizators transportbūvēs 
Studiju procesā apgūt praktiskas 
zināšanas, kas sakľojas fundamentālajās 
tehniskajās un dabas zinātnēs, prasmi un 
spējas radīt drošas, racionālas, estētiski 
kvalitatīvas un videi draudzīgas 
transportbūves, lai sagatavotu 4. līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas būvdarbu 
organizatorus transportbūvēs patstāvīgam 
darbam vai turpmākām augstāka līmeľa 
studijām transportbūvēs. 
Apgūt studiju programmas priekšmetus. 
Izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu. 

Studiju programmas attīstība 

ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01.04 ietvaros 
tika izstrādāta eksperimentāla Būvniecības programma Transportbūvju specializācijā 
pretendentiem ar vispārējo vidējo vai tai pielīdzināto izglītību, atbilstoši noslēgtajam 
līgumam starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Tehnisko 
universitāti, ievērojot līguma pielikumā A aprakstītās konceptuālās nostādnes. Reformas 
Latvijas ekonomikā un darba tirgus attīstība veicina būtisku pārmaiľu nepieciešamību 
izglītības sistēmā. Darba tirgum nepieciešami speciālisti ar mūsdienu prasībām atbilstošu 
kvalifikāciju. Tas atbilst arī Latvijas profesionālās izglītības sistēmas reformas mērėim – 
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 līmeľa profesionālās augstākās izglītības 
pastāvēšanu. TādēĜ jāuzsāk pirmā līmeľa profesionālās augstākās (koledŃas) izglītības 
veidošanu, uzsākšanu un realizēšanu. 
Būvniecība ir sena nozare, kura tradicionāli iedalās ēku būvniecības un transportbūvju 
apakšnozarēs. Īpaša nozīme mūsdienu Latvijas tautsaimniecībā ir pēdējai. Šādu 
apgalvojumu    apliecina    LR    Ekonomikas    ministrijas    Ziľojums    par    tautsaimniecības 
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attīstību (1999. gada jūnijs) kurā teikts: ―Nozīmīgi ir tas, ka jau vairākus gadus strauji 
pieaug būvniecības darbu apjomi. 1997, gadā pievienotā vērtība pieauga par 8,2%, bet 
1998. gadā vēl straujāk – par 11,1%. ― (11. lpp.). Tātad būvniecība ir perspektīva 
tautsaimniecības nozare, ar attīstības tendenci. Līdz ar to var paredzēt, ka aizvien pieaugs 
pieprasījums pēc darba spēka, jo šajā nozarē tiek nodarbināts liels cilvēku skaits, tajā 
strādā   6,1 % no visiem tautsaimniecībā nodarbinātajiem. 
Lai nodrošinātu darba tirgu transportbūvju apakšnozarē 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 pieľemšanas spēju, atbildības sajūtu 
komunikabilitāti u.t.t. Līdz ar to jāmaina ir patreizējās izglītības saturs, mācīšanas un 
mācīšanās metodes. Vienkārša mācību vielas „iekalšana―, bez savstarpēju sakarību 
izprašanas, vairs nedod un nedos vēlamo rezultātu. Mūsdienu izglītībā apgūstamās 
mācību vielas apjoms aug ar katru dienu un to nespēs kompensēt nedz mācību dienas, 
nedz mācību gada pagarināšana. Zaudētāji būs gan studenti, gan mācībspēki un galu galā 
visa sabiedrība. Senās un tradicionālās mācību metodes, jānomaina pret tādām, kas attīsta 
personas spēju atrast informāciju, to strukturēt un sistematizēt, analizēt un integrēt 
pastāvošo vai uzdoto problēmu un jautājumu risināšanā. 
Programmu izstrādājot, ievērotas izglītības tendences Eiropā, turklāt programma tika 
veidota tā, lai būtu Eiropā atpazīstama, lai studenti iegūtu gan praktiskās zināšanas, gan 
praktiskās iemaľas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū. Kā 
eksperti un konsultanti programmas izstrādē līdzdarbojās vadoši Nīderlandes augstākās 
profesionālās izglītības mācībspēki no Hertogenbošas augstskolas. Programma 
apstiprināta RTU Senāta sēdē 2000. g. 26. jūnijā, prot. Nr. 451. 

Saskaľā ar Latvijas Republikas Likumu ―Par būvniecību‖ termins ―būvniecība‖ ietver 
sevī izmeklēšanas, projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas darbus. 

Kvalifik ācija – Būvdarbu organizators transportbūvēs (CeĜu/tiltu būvniecība un 
projektēšana) 
pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un ceĜu būvniecības standartus, pārzina 
uzľēmuma vadīšanas pamatus, prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba 
likumdošanā, zina ceĜu projektēšanas un aprēėinu pamatus, spēj novērtēt būvmateriālu 
īpašības un izvēlēties tos, spēj novērtēt ceĜu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas 
līdzekĜus, būves tehnoloăisko aprīkojumu un izvēlēties to, pārzina būvuzľēmējdarbības 
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 tehnoloăiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku 
materiālu un darba laika patēriľu. Prot veikt autoceĜa un to būvju nospraušanas darbus un 
realizēt būvdarbu ăeodēzisko kontroli. 
Pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodŃu shēmas un darbību, spēj aprēėināt 
vienkāršus tilta elementus, pārzina tiltu būvniecības pamatus. Spēj veikt būvdarbu 
apjomu uzmērījumus un aprēėinus, materiālu patēriľa, transporta līdzekĜu, energoiekārtu 
un mehānismu darba uzskaiti. Spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloăiskos procesus 
piedalīties uzľēmuma darba ekonomiskajā analīzē. Prot sastādīt un realizēt mazā 
būvuzľēmuma biznesa plānu. 
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Darba iespēju apraksts 

Darba iespējas pēc absolvēšanas: ceĜu un tiltu būvniecības objektos, kā būvdarbu 
vadītājs, ăeodēzists, būvuzraudzības dienestā, ceĜu būvmateriālu raŃošanas uzľēmumos un 
laboratorijās, projektēšanas birojos. 
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■> 

■> 

■> 

■> 

Projektētājs 

Projekta vadītājs 

Projektētāja asistents 

Būvniecības vadītājs 

Būvuzraugs 

Ăeodēzists 

CeĜu būvmateriālu 
laboratorijas laborants 

 
 

Izgl ītības programmas konceptu ālās nost ādnes  

Pirmā līmeĦa profesionālo studiju uzdevums 

Realizēt   4.   kvalifikācijas   līmeľa   pirmās   pakāpes   profesionālo   austāko   izglītību 
būvniecības nozares transportbūvju apakšnozarē. 

Vispār īgie mērėi 

- Nodrošināt pirmā līmeľa profesionālās austākās izglītības standarta izpildi 
- Sagatavot     darba     tirgus     prasībām     (nosaka     profesijas     standarts)     atbilstošus 
transportbūvju speciālistus 

Vispārīgo mērėu sasniegšanai nepieciešamās spējas: 
=> pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus 
=>   strādāt   komandā,   plānot   koordinēt   un   vadīt   komandas   darbu,   pielietojot 

saskarsmes zināšanas => darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā 
un vadīšanā =>    uzklausīt    viedokĜus,    izvērtēt    situāciju,    pieľemt    patstāvīgus    
lēmumus    un 

uzľemties atbildību => uzstāties ar ziľojumu par profesionālajiem 
jautājumiem konferencēs un 

darba sanāksmēs => vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem 
jautājumiem =>   sazināties   ar   savas   nozares   profesionāĜiem   labā   latviešu   
valodā   un  vismaz 

vienā svešvalodā, vēlams, angĜu valodā => parādīt iniciatīvu darba 
vietā, dot ieguldījumu organizāciju attīstībā 
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=> strādāt ar modernām informācijas sistēmām 

=> atlasīt un noteikt, dotajā brīdī nepieciešamo informāciju 

=> nepārtraukti pašizglītoties 

Specifiskie mērėi 

Teorētiski   un  praktiski   sagatavot  Būvdarbu  organizatorus  transportbūvēs,  kas  var  veikt 
sareŃăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus, atbilstoši likumdošanai. 
Profesionālas, specifisko mērėu sasniegšanai nepieciešamas spējas => veidot un vadīt 
būvē profesionālu darba komandu => mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto 
personālu => organizēt un vadīt būvdarbu procesu, atbilstoši LBN prasībām, izvēloties 

optimālo tehnoloăiju un materiālus 
=> novērtēt būves tehnisko stāvokli 
=> veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus => 
projektēt diplomēta- sertificēta būvinŃeniera vadībā => novērtēt 
būvmateriālu īpašības, kvalitāti un pielietojumu => aprēėināt darbu 
apjomus, izmaksas un peĜľu => aprēėināt būvdarbu materiāli - 
tehniskos resursus => izmantot savā darbā ăeodēziskos un 
mērinstrumentus => analizēt būvprocesus, alternatīvus variantus, 
izvēloties prioritātes, prognozēt lietu gaitu un pieľemt ekonomiski 
pamatotus lēmumus => veidot un veikt uzľēmējdarbību būvniecībā => 
orientēties darba likumdošanā 

Kvalifik ācijas piešėiršanas nosacījumi  

Būvdarbu organizatora transportbūvēs kvalifikāciju iegūst, izstrādājot un sekmīgi 
aizstāvot kvalifikācijas darbu, kura novērtējums nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas plāns 
Prakses - teorijas attiecība 

Profesionālās izglītības programmas struktūru veido : 
- teorētiskās un praktiskās apmācības 90 KP 
- prakse - uzľēmumā (ārpus mācību iestādes) 20 KP 
- diplomdarbs/ projekts 10 KP 

Teorētiskās mācības realizējas kontaktstundās un patstāvīgās studijās. Kontaktstundas 
sastāda ne mazāk kā 60 % no teorētisko mācību apjoma. Kontaktstundās realizē lekciju, 
praktisko un laboratorijas darbu veidā, kā arī vadot projektus, konsultējot studentus utt. 
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Lekcijas un praktiskās nodarbības ( semināri, kolokviji u.tml. ) ir vērstas uz studentu 
mācīšanu. Savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī projektu darbs ir vērsts uz 
mācīšanos. Līdz ar to ir tendence samazināties nodarbībām, kas neveicina patstāvīgu 
mācīšanos. 

Lekciju, praktisko un laboratorijas darbu attiecības nosaka priekšmetu pasniedzējs, 
ievērojot, ka praktisko un laboratorijas darbu kopapjoms nav mazāks par 50% no 
kontaktstundu apjoma. 

Projekti ir kontaktstundu sastāvdaĜa un to īpatsvars ir ne mazāks kā 30% no to apjoma. 

Patstāvīgās studijas ir studiju forma, kurā noris izglītības programmas mērėiem atbilstošas 
mācību vielas patstāvīga apguve ( projektu izstrāde, darbs ar literatūru, datoru u.tml.) To 
apjoms ir 40 % no teorētiskām mācībām. 

Prakse ir studiju forma , kas noris reālā darba vietā, atbilstoši prakses programmas mērėiem. 
Prakses vietas atrod un piedāvā mācību iestāde. Mācību iestāde ari dod uzdevumu prakses 
programmas mērėu realizācijai, kā arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. 
Darba vietā katram studentam ir prakses vadītājs no uzľēmuma speciālistu vidus. Prakses 
nobeigumā students iesniedz atskaiti, kuru vērtē vadītājs darba vietā un mācību iestādē. 

Mācību darba organizācija 

Izglītības   programma   jārealizē   kā   uz   studentu   orientēta   izglītība.   Mācību   darbu   sadala   3 

gados. 

Pirmajā gadā tiek realizēta izglītības pamatfāze - P, kura ir sadalīta četros desmit nedēĜu 

blokos. 
No mācībspēku vidus ir izdalīts viens fāzes koordinators un viens bloka koordinators. Bloka 
ietvaros notiek teorētiskās un praktiskās mācības, kas ietver kontaktstundās un studentu 
patstāvīgo darbu. 
Katrā blokā izstrādā vienu projektu, kurā ir ietverti bloku sastādošie mācību priekšmeti. 
Projekta   organizatorisko   un   tehnisko   darbu   vada   kurators,   bet    par   saturu   atbild 
projekta konsultants. 
Projekta kurators un konsultants sniedz iknedēĜas projektēšanas gaitas vērtējumu bloka 
koordinatoram. 
Par darba gaitu ir informēts arī fāzes vadītājs. 

Otrais gads sadalās divās fāzēs : Sl un K. 
S   fāze   ir   prakse   reālā   darba   vietā   un   ilgst   desmit   nedēĜas.   Praksi   vada   konsultants 
mācību iestādē un konsultants darba vietā. 
K   fāzē   notiek  P   fāzē  iegūto   zināšanu  padziĜināšana.  Tā  sastāv  no  trijiem   desmit  nedēĜu 
blokiem. 
Kontrole un vērtēšana ir analoga P fāzei. 
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Trešais gads sadalās divās fāzēs : S2 un I. 
S2 fāze ir prakse reālā darba vietā un tā ilgst desmit nedēĜas. Prakses laikā ir paredzēts savākt 
materiālus kvalifikācijas darbam. 
I fāzē padziĜina K fāzē apgūtās zināšanas. Tā sadalās divos desmit nedēĜu blokos. 
Kontrole un vērtēšana ir analoga P fāzei. 
Trešā gada pēdējais desmit nedēĜu bloks ir diplomprojektēšana. Pie vienas tēmas strādā 
trīs   studentu   grupa.   Tēmu   vada   viens   mācībspēks,   bet   konsultē   pēc   vajadzības   jebkurš 
pasniedzējs. 
Kvalifik ācijas darba izstrādes gaitā organizē starp aizstāvēšanos, kur veikto apjomu un 
kvalitāti vērtē profesionāla kvalifikācijas komisija. 
Komisija dod slēdzienu par darba turpināšanu vai pārtraukšanu. 

Grupu lielums : 
- Lekcijās ne vairāk par 60 studentiem 
- Praktiskās nodarbībās ne vairāk par 30 studentiem 
- Laboratorijas un praktiskie darbi ne vairāk par 15 studentiem 
- l. kursa projektos 8 studenti 
- 2. kursa projektos 4 studenti 
- 3. kursa projektos 3 studenti 

Mācību vide ( fiziskā un psiholoăiskā) 

Katrai mācību grupai (lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas un praktisko darbu, projektu 

)   ir   attiecīga    lieluma    telpas    ar   noteiktu    attiecīgam   studiju    priekšmetam    nepieciešamo 

aprīkojumu. Katram studentam ir sava darba vieta, ieskaitot darbam projektu grupās. Grupu 
lielumu   studijām   lekcijās,   praktiskajos   darbos   utt.   Nav   ieteicams   palielināt,   lai   nezustu 
psiholoăiskais   kontakts   starp   studentu   un   pasniedzēju.   Svarīga   ir   studentu   psiholoăiskā 
saderība  projektu  grupās.  Pirmajā  kursā  studentu   grupas  veido   pasniedzēji,  bet   vēlākajos 
kursos    -    paši    studenti.    Jāuzsver    studentu    psiholoăiskā    ietekmēšanās    un    savstarpējais 
vērtējums. 
Izglītības rezultātu un programmas vērtēšana 
=> mācību priekšmetu apguvi vērtē ar starpnovērtējumiem daŃādos izglītības 
programmas periodos un noslēguma eksāmenu 
=> starpnovērtēšanas laiku nosaka mācību plānos un mācību priekšmetu programmās => 

starpnovērtēšanā izmanto daŃādas metodes: testi, praktiskie darbi, lietišėie pētījumi, 
individuālais un komandas darbs, projekti, prakses atskaites 

=> mācību priekšmetu apguves līmeni vērtē 10 ballu sistēma, kur pirmais sekmīgais 
vērtējums ir 4 balles 
=> prakses programmas izpildi vērtē ar : "ieskaitīts" vai "neieskaitīts" 
=> pēc sekmīgi apgūtas mācību priekšmetu un prakses programmas, studenti izstrādā 
kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbu var izstrādāt individuāli vai komandā.     Mācību 
iestāde izstrādā starpno vērtēj urna un galīgā vērtējuma grafiku un kritērijus 

=> kvalifikācijas darbu vērtē 10 ballu sistēmā, kur pirmais sekmīgais vērtējums ir 6 balles 
=> kvalifikācijas darbu vērtē nozares profesionālo apvienību un izglītības iestādes deleăētu 

pārstāvju komisija 
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=> izglītības iestāde veic izglītības programmas novērtējumu: 
izglītības iestādes pašnovērtējums profesionālās 
kvalifikācijas komisijas vērtējums 
mācību priekšmetu pasniedzēju vērtējumu : 1.mācību gadā pasniedzējs informē 
vadību par savu darba plānu ar studentiem, pašizglītošanos, kvalifikācijas 
paaugstināšanu utt. 2. mācību gadā pasniedzējs atskaitās par sava plāna realizāciju 

=> reizi 4 gados neatkarīga, Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota ekspertu komisija, 

kopā    ar    nozares    profesionālo    apvienību    pārstāvjiem,    novērtē    izglītības    programmas 

realizāciju 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību 

Vidējā izglītība (Nosaka likums un Valsts pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 
standarts); 
Kārtību nosaka izglītības iestādes uzľemšanas noteikumi. 

IzmaiĦas studiju programm ā un studiju pl ānā 

Atskaites periodā atbilstoši Phare līgumam programmā izdarītas izmaiľas, orientētas uz 
traspotrbūvju specifiku. Visas izmaiľas izdarītas sadarbībā ar Latvijas ceĜinieku 
asociāciju un akceptētas RTU Senāta sēdē 2003. g. 24.februārī, prot. Nr. 475. Atbilstoši 
jaunajām prasībām Transportbūvju institūtā izstrādāta profesionālo bakalaura studiju 
programma transportbūvēs, kurā paredzēts imatrikulēt profesionālo bakalauru studijām 
RTU, studentus ar pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību Transportbūvju 
specializācijā, pielīdzinot iepriekš apgūtos priekšmetus. Līdz ar to nominālais 
profesionālā bakalaura studiju ilgums Transportbūvju specializācijā ir 1.5 gadi pēc 
Būvdarbu organizatora transportbūvēs kvalifikācijas iegūšanas. Šajā laikā studentiem 
jāapgūst sekojoši priekšmeti: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  35 
KP 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un inf. 
tehnoloăijas kursi  

2.1 Varbūtības teorija inŃenieraprēėinos 
2.2. Matemātikas papildnodaĜas (būvniecībā) 
2.3. Būvfizika 
2.4. Datorprogrammu pielietojums transportbūvju 

projektēšanā 
3. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 
 

3.1. InŃenierbūvju apsekošana un pārbaudes 
3.2. Būvmehānika speckurss (dinamika) 
3.3. Pilsētu ceĜi, ielas un laukumi 
3.4. AutoceĜu projektēšana, pamatkurss 
3.5. Tilti un inŃenierbūves, pamatkurss 
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3.6. Kustības organizācija un satiksmes drošība 4 KP 

 

B. IEROBEłOTĀS IZVĒLES PRIEKŠM  9 KP 
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi 

1.1. AutoceĜu projektēšana, speckurss 

1.2. Tilti un inŃenierbūves, speckurss 
 

1.5. Transportbūvju estētika 

1.6. AutoceĜu labiekārtošana 

1.7. Ievads transporta plūsma teorijā 

1.8. Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un 
uzturēšanā 

9 KP 

3 KP 

3 KP 

2 KP 

2 KP 

4 KP 

4 KP 

 

D. PRAKSE 6 KP 

 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  
Bakalaura darbs ar inženierprojektu 

Kopā 

12 KP 

62 KP 

12 KP 

Tādējādi Transportbūvēs izglītības shēma ir sakārtota bez strupceĜiem un nobeidzot pirmā 
līmeľa profesionālās studijas transportbūvēs ir realizēta tālākizglītība ar iespēju iegūt 
inŃeniera kvalifikāciju transportbūvēs, kā arī bakalaura un maăistra profesionālos grādus 
transportbūvēs un iespēju iestāties doktorantūrā. 
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Studiju programmas atbilst ība profesion ālās izgl ītības 
standartam.  

ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01.04 ietvaros 
pirmo reizi Latvijā, piedaloties Latvijas ceĜinieku asociācijai, Latvijas Būvnieku 
asociācijai, Latvijas BūvinŃenieru savienībai un Latvijas Celtnieku arodbiedrībai, tika 
veikta Būvniecības nozares izpēte un sastādīts „Būvniecības nozares apraksts‖. Saskaľā 
ar speciālu metodiku tika izstrādāts Profesijas standarts, atbilstoši kuram tika uzrakstīta 
izglītības programma. 

IzmaiĦas studiju programmas realiz ācij ā. 
Mācību procesā aizvien vairāk tiek pievērsta uzmanība Latvijā adaptēto Eiropas standartu 
EN sistemātiskai lietošanai pasniedzot speciālos priekšmetus. Kursa darbu un 
inŃenierprojektu noformēšanā Būvniecības fakultātes Būvniecības koledŃprogrammu 
nodaĜas datorklasēs izmanto jaunāko bāzes uzľēmumos pieejamo programmatūru. 
Mācību process tiek organizēts tā, lai jau sākot ar otro kursu visus darbus varētu veikt ar 
datoru palīdzību. 

Studiju programmas praktiskā realizācija  

Pasniegšanas metodes  

Līdz šim izglītībā tika īstenota izglītības sistēma, kas bija vērsta uz studentu mācīšanu, un 
kurā studenti pamatā pasīvi klausījās lekcijas. 
Jaunā mācību sistēma jeb tematiskā un problēmorientētā izglītība ir vērsta uz studentu 
mācīšanos, kuras, gaitā students gūst daudzveidīgas mācīšanās darba pieredzi – mācās 
izpildot, atklājot, risinot problēmas. Studiju darba organizācijā tiek akcentēts patstāvīgais 
darbs un mācību satura integrācija. Integrētā pieeja tiek īstenota ar tematisko pieeju 
mācību saturam, proti, mācību laiks tiek sadalīts pa posmiem – fāzēm un blokiem, katrā 
laika posmā, ar visām mācību aktivitātēm (mācību priekšmetiem, lekcijām, praktiskām 
nodarbībām, patstāvīgo darbu), tiek risināta kāda profesionāla tēma. 
Lai sasniegtu tematiskās izglītības mērėus, studiju laikā galvenokārt tik pielietota 
projektu metode. Šādā veidā studenti mācās savu darbību patstāvīgi plānot, organizēt un 
realizēt, kā arī lietot daŃādas informācijas tehnoloăijas, tajā skaitā praktiski strādāt ar 
daŃādām datu bāzēm. Mācās uzľemties personisku atbildību par savu darbu, vienlaicīgi 
attīstot prasmi strādāt komandā. 
Projekta metode ir mācību darba paľēmiens, kad studenti patstāvīgi (netiešā kuratora un 
konsultantu vadībā), izmantojot visdaŃādākos informācijas avotus un darba formas, 
izstrādā   pētījumu   par   konkrētu,   reālu   problēmu,   paši   plāno   un   organizē   šo   darbu   un 
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apkopo tā rezultātus. Projekta darbs parasti tiek veiks grupas ietvaros, bet tas varbūt arī 
individuāls. 
Izmantojot   projekta   metodi   studenti   iegūst   tādas   zināšanas,   kādas   tradicionālā   mācību 
darbā   auditorijā   iemantot   ir   grūti   vai   pat   praktiski   neiespējami.   Projekta   metode   Ĝauj 
meklēt neordināras pieejas   problēmu risinājumiem, liek   apkopot faktu materiālu, izdarīt 
secinājumus un uz to pamata izteikt ierosinājumus, strādāt radoši, strādāt komandā. 
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Projektu metodei ir sekojošas priekšrocības pret tradicionālo studiju organizēšanu: 

Sabiedriskais aspekts 
- projekta metode ir labs līdzeklis , kā iemācīties aizstāvēt savu pārliecību un cienīt otra 
cilvēka darbu, uzskatus, spējas ; 
- grupveida darbs pie kopīgiem projektiem palīdz attīstīt prasmi diskutēt un ieklausīties 
otrā, nonākt pie kompromisa uzskatu atšėirības gadījumos, veidot diskusiju kultūru. 

Psiholoăiskais aspekts 
- studenti iemācās domāt, pieľemt lēmumu un rīkoties patstāvīgi; 
- projekta metode veicina apkārtējās pasaules izpēti, tā padara mācību darbu interesantu, 
tuvina to reālai dzīvei 

Valodas aspekts 
- students vingrinās lietot daŃādas saziľas prasmes un veidot loăisku, sakarīgu izklāstu; 
- projekta metode Ĝauj izmantot daŃādus valodas stilus; 
- projekta metode maina akcentus valodas mācīšanā: valoda kĜūst par aktīvu izziľas 
līdzekli; 
- diskusijās studenti iemācās pārbaudīt savu domu valodisko, loăisko un faktu izklāsta 
precizitāti. 

Darba organizācijas aspekts 
- projekta metode nozīmē nepārtrauktu, radošu mijiedarbību starp pasniedzēju, studentu 
un apkārtējo sabiedrību; 
- projekta metode Ĝauj veidot integrētu mācību procesu. 

Līdz ar to tematiskā apmācība, kas orientēta uz problēmsituāciju risināšanu konkrētu 
projektu ietvaros, prasa ievērojami mainīt studiju darba organizāciju, pārskatīt prioritātes 
mācību procesā , kas akcentētu patstāvīgo darbu un mācību satura integrāciju. Tāpēc 
izglītības programmas realizācijai, studiju plāns laikā tiek sadalīts fāzēs un blokos. Pēc 
savas specifikas trīs studiju gadus var iedalīt: 

• 1.gads - pamatzināšanu apguve 
• 2.gads - zināšanu padziĜināšana 
• 3.gads - specializācija (autoceĜos vai tiltos). 
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Fāzes un bloki  

Studiju laiks iedalīts 4 fāzēs ( P, K, S, I ). Katra fāze atšėiras ar tēmu sareŃăītību un 
padziĜinājumu. 
Fāze ir 40 nedēĜu apmācību cikls, kas sadalās četros 10 nedēĜu blokos (piemēram 
Pfāzē bloki – P1, P2, P3, P4). 
Katram blokam ir sava tēma, kuras risināšanai kalpo integrēti mācību priekšmeti. 
Bloka apguves laikā darba grupa izpilda noteiktu projektu (50% no mācību laika – 
darbs projektā). 

FĀZU UN BLOKU SHĒMA  

P fāze K fāze S fāze*
 I fāze 

 

Pl P2 P3 P4    Kl   K2 
(Bloki) 

K3 Sl     S2 II 12     KD 

 

Studiju sākums 
noslēgums 

Studiju 

* S fāze jeb prakse sadalās: S1 – pēc 1.studiju gada; S2 – pēc otrā studiju gada. 

Fāzes 

P fāze – Vispārēja izpratne par   ceĜu un tiltu būvniecību. Būvniecības pamatprincipi. 
Saskarsmes prasme. K fāze – Konstruktīvā fāze. Būvniecības pamatprincipu 

konstruktīva un padziĜināta izzināšana 
S fāze – Specialitātes fāze. Darbs reālā darba vietā. 
I fāze – InŃeniertehniskā fāze. Specializācijas priekšmetu padziĜināta apguve 
KD       -   KD – kvalifikācijas darba fāze. Kvalifikācijas darba izstrāde. 

Programmas realiz ācijas resursu anal īze 

ES Phare programmas LE9703.01.01 „Profesionālā izglītība 2000" ietvaros tika, 
uzstādīts un nodots Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātei (Āzenes ielā 16, 
Rīgā) sekojošs aprīkojums: 

• datoraprīkojums 12 darba vietām uz Intel Pentium III 667 MHz bāzes un 19" HP 
P910 Colour Monitor, ar HP NetServer LC2000, tīkla instalāciju un 
programmatūru Microstation v 7.1 - par summu 30238.00 EUR, 
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• ăeodēzijas iekārtas - par summu 2982.00 EUR, 
• auditoriju aprīkojums - par summu 1281.19 EUR, 
• mācību literatūra un mācību materiāli par summu 930,75 LS 

Pamatojoties uz sadarbības līgumu Nr. 166 no 2000. gada 16. novembra ar BO VAS 
„Latvijas autoceĜu direkcija‖, tika saľemts auditoriju aprīkojuma mēbeles par summu 
1922.79 LS 

2002. gadā izveidotā datorklase, kas aprīkota ar PENTIUM IV klases datoriem, tiek 
nepārtraukti modernizēta finansiālo iespēju robeŃās. 

BūvinŃenieru skaitĜošanas centra speciālisti pilnveidojuši lokālo Būvniecības fakultātes 
tīklu, izveidojot 2 atsevišėus tīklus- vienu, kas paredzēts studentiem un otru, kuru 
izmanto Būvniecības fakultātes mācību spēki. Katrs no minētajiem tīkliem ir saistīts ar 
ārējo tīklu pa savu radiolinku. 

Ir pārslēgts līgums ar interneta pakalpojumu piedāvātāju LATNET, kas Būvniecības 
fakultātei Ĝauj izmantot internetu par ―cieto‖ samaksu. 

Lai uzlabotu datu transportu ir izstrādāts projekts par optiskā pieslēguma izveidošanu, 
kurš sadarbībā ar LATNET un Latvijas autoceĜu direkciju realizēts 2003. gadā. (Izmaksas 
2254.98 LS apmērā sedza LAD) 

Kapitāli atremontēta 132.auditorija, pilnībā nomainīti auditoriju galdi un krēsli, uzstādīta 
jauna tāfele. 

Izgatavoti un nomainīti lielie vitrīnlogi II un III stāva pārejām starp Azenes 16. un 20. 
korpusiem un atsevišėām telpām (pašu līdzekĜiem). Nomainīti 10 PVC logi. 

Nomainīts pagraba apgaismojums (Sia MODULS-RIGA) 

Renovēta un modernizēta Ăeomātikas katedras auditorija ar ăeodēzisko instrumentu 
ekspozīciju (Sia MERKO). 

Transportbūvju institūta bibliotēka papildināta ar sūtījumiem no ASV Federālās ceĜu 
administrācijas. 

Izstrādāts un izdots lekciju konspekts mācību priekšmetā ―CeĜi‖. 

Sadarbībā ar Autodesk firmas autorizētajiem dīleriem saľemtas AtoCad 2002 licences 30 
darba vietām. 

Būvniecības fakultātes mājas lapā ir ievietoti un studentiem pieejami sekojoši priekšmetu 
lekciju konspekti: 

• "Būvmehānika, ievadkurss" (.pdf) - Fēlikss Bulavs, Ivars Radiľš 
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• "Būvmehānika, statiski noteicamas sistēmas" - Fēlikss Bulavs, Ivars RadiĦš 
• "Būvmehānika, statiski nenoteicamas sistēmas" Cpdf) - Fēlikss Bulavs, Ivars 

RadiĦš 
• „AutoceĜu projektēšana" - Juris Naudžuns 

Transportbūviu institūtā 

Izdotas sekojošas publikācijas: 

A.Paeglītis, V.Zvejnieks, G.Šahmenko, Light Weight Concrete Application in 
Latvian Bridges, Proc. of fib Svmposium "Concrete structures: the Challenge of 
Creativitv". Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 lpp. 
A.Paeglītis, Two new bridges over Highway near Riga, Proc. of IABSE 
Svmposium "Metropolitan Habitats and Infrastructure", September 22-24, 2004, 
Shanghai, China, 6 lpp. 

Grāmatas 

■ Gājēju tilti. Vadlīnijas tipveida gājēju tiltu projektēšanai. A.Paeglīša red. LAD 
izdevniecība, 2003.g. 80 lpp. 

■ A.ZariĦš. Metodiskie norādījumi ar uzdevumu kursa projekta izstrādei priekšmetā 
"AutoceĜu projektēšana", 2003.g. 

■ 

Transportbūvju institūta bibliotēka papildināta ar sūtījumiem no ASV Federālās ceĜu 
administrācijas. 

Iegādāts pārnēsājams kodoskops. 

Materiālu un konstrukciju institūtā 

Iegādāta lāzeru iekārta konstrukciju pašsvārstību frekvenču noteikšanai - EUR 40 000,-
(profesors A.Čate) 

Transportbūvju institūtā 

Starptautiskie projekti: 
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SOCRATES projekts - EUCEET II (European Ci vil Engineering Education and 
Training 2002-2004 www.euceet.utcb.ro ). Izpildītāji: dr.sc.ing. J.Smirnovs, 
dr.sc.ing. J.Naudžuns; ES programma BRRT/CT98-5079 DURANET network 
eksperts - A.Paeglītis, 

Dalība starptautiskajās organizācijās: 

ICTCT (International Cooperation on Traffic Concepts and Theories) loceklis 
(J.Smirnovs); 
FH3 5.tehniskās komitejas 5.2-1 darba grupas eksperts - A.Paeglītis 
IABSE Latvijas nodaĜas vadītājs - A.Paeglītis; 
CEN TC104/SC8 asociētais dalībnieks - A.Paeglītis 

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 

o Starptautiskais seminārs „CeĜu attīstības perspektīvas‖ Berlīne, – 2004.gada 
janvāris, J.Smirnovs; 

o 17-tā ICTCT konference un Ăenerālās asambleja Tartu. Ar referātu „Satiksmes 
drošība uz autoceĜiem ar paplašinātu nomali‖ tajā uzstājas J.Smirnovs; 

o Piedalīšanās European Council of Civil Engineer‘s konferencēs Maskavā un 
Zagrebā J.NaudŃuns; 

o 2004.gada 17. un 18. februārī A.Paeglītis piedalījās fib (federation internationale du 
béton) 5.komisijas ―Betona konstrukciju kalpošanas laika aspekti‖ 5.3. darba grupas 
―Konstrukciju tehniskā stāvokĜa novērtēšana, uzturēšana un renovācija‖ sēdē 
Londonā, Britu pētniecības institūta Betona konstrukciju centrā. 

o 2004.gada 26. līdz 28.aprīlim A.Paeglītis piedalījās fib Simpozijā ―Concrete 
structures: the challenge of creativity‖ April 26-28, 2004, Avignon (France). 

o 2004.gada 22 – 24.septembrim A.Paeglītis piedalījās IABSE Simpozijā 
―Metropolitan Habitats and Infrastructure‖, September 22-24, 2004, Shanghai, 
China. 

o J.R.Naudzuns, J.Smirnovs. Higher Civil Engineering Education in Latvia. – 
piedalīšanās ar stenda ziľojumu - Starptautiskā konference EUCEET   (European 
Civil Engineering Education and Training), SAE (Spanish Academy of 
Engineering), WFEO (World Federation of Engineering Organizations). Castilla La 
Mancha University, 2003. 

Ārzemju lektoru vizītes: 
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ASV federālās ceĜu administrācijas darbinieka JāĦa GrāmatiĦa vizīte 
2004.gada 21.oktobrī CeĜu un tiltu katedrā un viĦa vadītais seminārs "ASV 
Federālās ceĜu administrācijas pieredze izsoĜu organizēšanā un projektu vadībā". 

Sadarb ība ar darba dev ējiem.  

2000. gada 16. novembrī noslēgts sadarbības līgums Nr.  166 ar Latvijas autoceĜu 
direkciju. 
2003. gada 03. aprīlī noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas CeĜinieku asociāciju. Laba 
sadarbība izveidojusies studentu prakses organizēšanā. Pieprasījums pēc praktikantiem ir 
liels jau pēc pirmā kursa, jo  studenti  ir spējīgi veikt ăeodēzijas  darbus,  izpildīt 
projektēšanu skiču līmenī, lasīt rasējumus, veikt meistara vai tā palīga pienākumus. 
Galvenās prakšu vietas ir sekojošas: 
- Latvijas AutoceĜu direkcija 
- A/S „CeĜu Pārvalde" 
- Va/S Centrālā Reăiona CeĜi" 
- Va/S „Kurzemes CeĜi" 
- Va/S „Latgales CeĜi" 
- Va/S „Vidzemes CeĜi" 
- A/S „8. CBR" 
- SIA 'A.C.B." 
- SIA „Binders" 
- A/S „CeĜuprojekts" 
- SIA „Limbžu CeĜi" 
- Rīgas Domes Satiksmes departaments 
- SIA „Saldus CeĜinieks" 
- SIA „SPI-Ventspils" 
- SIA „Talce" 
- SIA „Taka" 
- SIA „4. CBR" 
- SIA „VIA" 
- SIA ZTF „Inženierbūve" 
- SIA „BRD" 
- SIA „Pro-Via" 
- SIA „Projekts 3"  

Sadarbībā ar SIA Orlando veikts gaiteľa grīdas remonts Āzenes ielā 16 108 kvadrātmetru 
lielā teritorijā. Darbu veikšanas laikā studentiem bija iespējams iepazīties ar jauno grīdu 
ieklāšanas tehnoloăiju un izmantoto būvmateriālu īpatnībām. 
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Vērt ēšanas sistēma 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaľā 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 saskaľā 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 
mērėi. 

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaľā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu ― 
Par eksāmenu kārtošanu RTU‖. 

Studenti 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies . 
Jau ar programmas atvēršanas brīdi tai bija liela piekrišana, jo darba tirgus transportbūvēs 
ir Ĝoti labs un konkurence notiek nevis starp darba ľēmējiem, bet gan starp darba 
devējiem. 

 

Gadi 2000 2001 2002 2003 2004 
UzĦemtie studenti pilna laika 
(dienas ) studijām 

Ĝ   20+12=3 
2 

31+20=51 27+12=39 5+15=20 20+30=50 

UzĦemtie studenti nepilna 
laika (neklātienes) studijām 

0 31 15 21 25 

Jāatzīmē, ka Transportbūju nozares popularitāte pēdējos gados ir strauji palielinājusies, 
sakarā ar darbu apjoma pieaugumu un kvalificēta darba spēka deficītu, bet budŃeta 
finansēto vietu skaits vēl aizvien ir relatīvi neliels. Līdz ar to liela daĜa studentu uzsāk 
studijas par samaksu. Tas studentu ăimenēs rada papildus sociālo spriedzi un mudina 
studentus jau studiju laikā uzsākt aktīvas darba gaitas, kas galarezultātā pazemina studiju 
kvalitāti un pagarina studiju laiku. Diez vai šāds stāvoklis veicina un uzlabo 
Transportbūvju nozares konkurences iespējas Eiropas tirgū. 
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Akadēmiskais personāls 

Mācību procesa nodrošināšanā piedalās Būvniecības fakultātes akadēmiskais personāls. 

Analizējot akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam secināt, ka darbinieku skaits 

ar zinātľu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 2/3 no kopējā skaita. 

Personāla struktūra ir sekojoša: 
 

# ŠTATA 
VIETA,  SKAITS 

2000.G 

SKAITS 2002.G. SKAITS 2003. G. 

Profesors 5 6 9 

Asoc. prof. 8 8 13 

Docents 9 11 23 

Lektors 11 6 9 

Asistents 1 2 7 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

    

Salīdzinot ar 2000.gadu, Būvniecības studiju programmu realizējošo Būvniecības 
fakultātes struktūrvienību mācību spēku vidējais vecums ir mainījies sekojoši 
(skat.4.tabulu). Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 1.attēlā: 

4.tabula 
Mācību spēku 
grupa 

Vidējais 
vecums 2000.g 

Vidējais 
vecums 2002.g 

Vidējais 
vecums 2003.g 

Profesori 60,4 59,50 59,8 

Asociētie prof. 53,2 52,71 51,00 
Docenti 54,3 56,38 59,2 

Lektori  56,7 44,37 45 

Asistenti 31,7 30,50 35 

33 
1.attēls 

Vidējais aritmētiskais mācību spēku vecums ir 54,51 gads. 

Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām   nav   vienmērīgs:   atsevišėām   grupām   nav   asistentu,   lektoru   un   palīgpersonāla. 
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Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Profesora grupas sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba 
algas fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem. 

Ľemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 
Tomēr no perspektīvā viedokĜa, zināmas baŃas rada samērā augstais mācībspēku vecums, 
kaut gan salīdzinot ar 2000.gadu vidējais mācību spēku vidējais vecums ir nedaudz 
samazinājies. 

13.Programmas starptautiskais salīdzinājums. 

Jau izstrādājot programmu tika ievērotas starptautiskās prasības atbilstoši ES Phare 
programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā līmeľa 
profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01 prasībām un atbilstoši 
Profesionālās izglītības likumam. Pēc Phare iniciatīvas programmas izstrādes apgūšanai 
tika izvēlēta Nīderlandes Hertogenbošas augstskola, kā viena no progresīvākajām šāda 
tipa programmu izstrādē. Līdz ar to izstrādātā programma pēc apjoma un pēc studiju 
metodikas, kas ir progresīva ne tikai priekš Latvijas, bet arī priekš Eiropas, pilnībā atbilst 
šajā augstskolā izstrādātajām programmām Būvniecībā un Transportbūvēs. 
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par izglītības tendencēm Eiropā izvēlējamies vēl divas 
augstskolas ar līdzīgām programmām: Leipcigas tehnikas, ekonomikas un kultūras 
augstskolu (Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipcig) un Bochumas 
būvinŃenieru augstskolu (Bauingenieurwesens an der FH Bochum). 
 

Mācību 
priekšmetu 
grupa 

RTU 
KP 

Leipcigas 
TEKĀ 
ECTS KP 

Bochumas 
BA 

Stundas/ned. 
Obligātie 
studiju 
priekšmeti 

81 148 117-121 

IerobeŃotās 
izvēles 
priekšmeti 

11 8 8-12 

Prakse 20 16 12 

Kvalifik ācijas 
darbs 

10 8 24 

Studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 3.5 gadi 
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Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

Lai paaugstinātu RTU Būvniecība19s fakultātes Pirmā līmeľa profesionālo studiju 
programmas pasniegšanas kvalitāti, būtu nepieciešama būtiska finansējuma palielināšana, 
kas Ĝautu pilnvērtīgāk izmantot gan esošo mācību spēku potenciālu, gan dotu iespēju 
iesaistīt mācību procesā jauno paaudzi un Transportbūvju nozares speciālistus, kas dotu 
iespēju studentiem apgūt vairāk praktisko zināšanu un iemaľu, it sevišėi jaunajās 
tehnoloăijās. 

Lai arī atskaites periodā pasniedzēju kontingenta vidējais vecums nav būtiski 
palielinājies, jo darbu ir uzsākuši vairāki gados jauni kolēăi, tai skaitā trīs inŃenierzinātľu 
doktori, aktuāls ir jautājums par pasniedzēju paaudŃu nomaiľu atsevišėās profesoru 
grupās. Pie šī jautājuma jāstrādā kā atbilstošo profesoru grupu vadītājiem, tā arī fakultātes 
vadībai. 

Aizvien ir aktuāls jautājums par mācību literatūras izdošanu un rakstīšanu latviešu 
valodā. Arī šis ir problēmu loks, kas ir jārisina nepārtraukti. 

Pilnvarotā persona programmas akreditēšana jautājumos 
RTU maăistrs Voldemārs Putnaērglis Būvniecības 
koledŃprogrammu nodaĜas direktors (tal. 7089276) 
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Studiju programmas „Būvniecība” specializācija „Transportb ūves” mērėi un 
uzdevumi nav mainījušies: 

18Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Programmas nosaukums 
Specializācija Studiju 
līmenis Nominālais studiju 
ilgums Studiju apjoms 
Iepriekšējā izglītība 
Iegūstamā kvalifik ācija 
Studiju programmas mērėis 

Studiju programmas uzdevumi 

Būvniecība 
Transportbūves 
Pirmā līmeĦa profesionālās studijas 
3 gadi 
122 kredītpunkti  
Vispārējā vidējā vai tai pielīdzinātā 
Būvdarbu organizators transportbūvēs 
Studiju procesā apgūt praktiskas 
zināšanas, kas sakľojas fundamentālajās 
tehniskajās un dabas zinātnēs, prasmi un 
spējas radīt drošas, racionālas, estētiski 
kvalitatīvas un videi draudzīgas 
transportbūves, lai sagatavotu 4. līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas būvdarbu 
organizatorus transportbūvēs patstāvīgam 
darbam vai turpmākām augstāka līmeľa 
studijām transportbūvēs. 
Apgūt studiju programmas priekšmetus. 
Izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu. 

19Studiju programmas attīstība 

ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01.04 ietvaros 
tika izstrādāta eksperimentāla Būvniecības programma Transportbūvju specializācijā 
pretendentiem ar vispārējo vidējo vai tai pielīdzināto izglītību, atbilstoši noslēgtajam 
līgumam starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Tehnisko 
universitāti, ievērojot līguma pielikumā A aprakstītās konceptuālās nostādnes. Reformas 
Latvijas ekonomikā un darba tirgus attīstība veicina būtisku pārmaiľu nepieciešamību 
izglītības sistēmā. Darba tirgum nepieciešami speciālisti ar mūsdienu prasībām atbilstošu 
kvalifikāciju. Tas atbilst arī Latvijas profesionālās izglītības sistēmas reformas mērėim – 
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 līmeľa profesionālās augstākās izglītības 
pastāvēšanu. TādēĜ jāuzsāk pirmā līmeľa profesionālās augstākās (koledŃas) izglītības 
veidošanu, uzsākšanu un realizēšanu. 
Būvniecība  ir sena nozare,  kura  tradicionāli  iedalās ēku  būvniecības  un  transportbūvju 
apakšnozarēs.     Īpaša     nozīme     mūsdienu     Latvijas     tautsaimniecībā     ir     pēdējai.     Šādu 
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apgalvojumu apliecina LR Ekonomikas ministrijas Ziľojums par tautsaimniecības 
attīstību (1999. gada jūnijs) kurā teikts: ―Nozīmīgi ir tas, ka jau vairākus gadus strauji 
pieaug būvniecības darbu apjomi. 1997, gadā pievienotā vērtība pieauga par 8,2%, bet 
1998. gadā vēl straujāk – par 11,1%. ― (11. lpp.). Tātad būvniecība ir perspektīva 
tautsaimniecības nozare, ar attīstības tendenci. Līdz ar to var paredzēt, ka aizvien pieaugs 
pieprasījums pēc darba spēka, jo šajā nozarē tiek nodarbināts liels cilvēku skaits, tajā 
strādā   6,1 % no visiem tautsaimniecībā nodarbinātajiem. 
Lai nodrošinātu darba tirgu transportbūvju apakšnozarē 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 pieľemšanas spēju, atbildības sajūtu 
komunikabilitāti u.t.t. Līdz ar to jāmaina ir patreizējās izglītības saturs, mācīšanas un 
mācīšanās metodes. Vienkārša mācību vielas „iekalšana―, bez savstarpēju sakarību 
izprašanas, vairs nedod un nedos vēlamo rezultātu. Mūsdienu izglītībā apgūstamās 
mācību vielas apjoms aug ar katru dienu un to nespēs kompensēt nedz mācību dienas, 
nedz mācību gada pagarināšana. Zaudētāji būs gan studenti, gan mācībspēki un galu galā 
visa sabiedrība. Senās un tradicionālās mācību metodes, jānomaina pret tādām, kas attīsta 
personas spēju atrast informāciju, to strukturēt un sistematizēt, analizēt un integrēt 
pastāvošo vai uzdoto problēmu un jautājumu risināšanā. 
Programmu izstrādājot, ievērotas izglītības tendences Eiropā, turklāt programma tika 
veidota tā, lai būtu Eiropā atpazīstama, lai studenti iegūtu gan praktiskās zināšanas, gan 
praktiskās iemaľas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū. Kā 
eksperti un konsultanti programmas izstrādē līdzdarbojās vadoši Nīderlandes augstākās 
profesionālās izglītības mācībspēki no Hertogenbošas augstskolas. Programma 
apstiprināta RTU Senāta sēdē 2000. g. 26. jūnijā, prot. Nr. 451. 

Saskaľā ar Latvijas Republikas Likumu ―Par būvniecību‖ termins ―būvniecība‖ ietver 
sevī izmeklēšanas, projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas darbus. 

Kvalifik ācija – Būvdarbu organizators transportbūvēs (CeĜu/tiltu būvniecība un 
projektēšana) 
pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un ceĜu būvniecības standartus, pārzina 
uzľēmuma vadīšanas pamatus, prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba 
likumdošanā, zina ceĜu projektēšanas un aprēėinu pamatus, spēj novērtēt būvmateriālu 
īpašības un izvēlēties tos, spēj novērtēt ceĜu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas 
līdzekĜus, būves tehnoloăisko aprīkojumu un izvēlēties to, pārzina būvuzľēmējdarbības 
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 tehnoloăiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku 
materiālu un darba laika patēriľu. Prot veikt autoceĜa un to būvju nospraušanas darbus un 
realizēt būvdarbu ăeodēzisko kontroli. 
Pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodŃu shēmas un darbību, spēj aprēėināt 
vienkāršus tilta elementus, pārzina tiltu būvniecības pamatus. Spēj veikt būvdarbu 
apjomu uzmērījumus un aprēėinus, materiālu patēriľa, transporta līdzekĜu, energoiekārtu 
un mehānismu darba uzskaiti. Spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloăiskos procesus 
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piedalīties uzĦēmuma darba ekonomiskajā analīzē.  Prot  sastādīt un realizēt mazā 
būvuzĦēmuma biznesa plānu. 

Darba iespēju apraksts 

Darba iespējas pēc absolvēšanas: ceĜu un tiltu būvniecības objektos, kā būvdarbu 
vadītājs, ăeodēzists, būvuzraudzības dienestā, ceĜu būvmateriālu raŃošanas uzľēmumos un 
laboratorijās, projektēšanas birojos. 
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■> 

■> 

■> 

■> 

Projektētājs 

Projekta vadītājs 

Projektētāja asistents 

Būvniecības vadītājs 

Būvuzraugs 

Ăeodēzists 

CeĜu būvmateriālu 
laboratorijas laborants 

 
 

19.1    Izgl ītības programmas konceptu ālās nost ādnes  

Pirmā līmeĦa profesionālo studiju uzdevums 

Realizēt   4.   kvalifikācijas   līmeľa   pirmās   pakāpes   profesionālo   austāko   izglītību 
būvniecības nozares transportbūvju apakšnozarē. 

Vispār īgie mērėi 

- Nodrošināt pirmā līmeľa profesionālās austākās izglītības standarta izpildi 
- Sagatavot     darba     tirgus     prasībām     (nosaka     profesijas     standarts)     atbilstošus 
transportbūvju speciālistus 

Vispārīgo mērėu sasniegšanai nepieciešamās spējas: 
=> pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus 
=>   strādāt   komandā,   plānot   koordinēt   un   vadīt   komandas   darbu,   pielietojot 

saskarsmes zināšanas => darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā 
un vadīšanā =>    uzklausīt    viedokĜus,    izvērtēt    situāciju,    pieľemt    patstāvīgus    
lēmumus    un 

uzľemties atbildību => uzstāties ar ziľojumu par profesionālajiem 
jautājumiem konferencēs un 

darba sanāksmēs => vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem 
jautājumiem =>   sazināties   ar   savas   nozares   profesionāĜiem   labā   latviešu   
valodā   un  vismaz 

vienā svešvalodā, vēlams, angĜu valodā => parādīt iniciatīvu darba 
vietā, dot ieguldījumu organizāciju attīstībā 
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=> strādāt ar modernām informācijas sistēmām 

=> atlasīt un noteikt, dotajā brīdī nepieciešamo informāciju 

=> nepārtraukti pašizglītoties 

Specifiskie mērėi 

Teorētiski   un   praktiski   sagatavot  Būvdarbu  organizatorus  transportbūvēs,  kas  var  veikt 
sareŃăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus, atbilstoši likumdošanai. 
Profesionālas, specifisko mērėu sasniegšanai nepieciešamas spējas => veidot un vadīt 
būvē profesionālu darba komandu => mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto 
personālu => organizēt un vadīt būvdarbu procesu, atbilstoši LBN prasībām, izvēloties 

optimālo tehnoloăiju un materiālus 
=> novērtēt būves tehnisko stāvokli 
=> veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus => 
projektēt diplomēta- sertificēta būvinŃeniera vadībā => novērtēt 
būvmateriālu īpašības, kvalitāti un pielietojumu => aprēėināt darbu 
apjomus, izmaksas un peĜľu => aprēėināt būvdarbu materiāli - 
tehniskos resursus => izmantot savā darbā ăeodēziskos un 
mērinstrumentus => analizēt būvprocesus, alternatīvus variantus, 
izvēloties prioritātes, prognozēt lietu gaitu un pieľemt ekonomiski 
pamatotus lēmumus => veidot un veikt uzľēmējdarbību būvniecībā => 
orientēties darba likumdošanā 

Kvalifik ācijas piešėiršanas nosacījumi  

Būvdarbu organizatora transportbūvēs kvalifikāciju iegūst, izstrādājot un sekmīgi 
aizstāvot kvalifikācijas darbu, kura novērtējums nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas plāns 
Prakses - teorijas attiecība 

Profesionālās izglītības programmas struktūru veido : 
- teorētiskās un praktiskās apmācības 90 KP 
- prakse - uzľēmumā (ārpus mācību iestādes) 20 KP 
- kvalifikācijas darbs/ projekts 10 KP 

Teorētiskās mācības realizējas kontaktstundās un patstāvīgās studijās. Kontaktstundas 
sastāda ne mazāk kā 60 % no teorētisko mācību apjoma. Kontaktstundās realizē lekciju, 
praktisko un laboratorijas darbu veidā, kā arī vadot projektus, konsultējot studentus utt. 
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Lekcijas un praktiskās nodarbības ( semināri, kolokviji u.tml. ) ir vērstas uz studentu 
mācīšanu. Savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī projektu darbs ir vērsts uz 
mācīšanos. Līdz ar to ir tendence samazināties nodarbībām, kas neveicina patstāvīgu 
mācīšanos. 

Lekciju, praktisko un laboratorijas darbu attiecības nosaka priekšmetu pasniedzējs, 
ievērojot, ka praktisko un laboratorijas darbu kopapjoms nav mazāks par 50% no 
kontaktstundu apjoma. 

Projekti ir kontaktstundu sastāvdaĜa un to īpatsvars ir ne mazāks kā 30% no to apjoma. 

Patstāvīgās studijas ir studiju forma, kurā noris izglītības programmas mērėiem atbilstošas 
mācību vielas patstāvīga apguve ( projektu izstrāde, darbs ar literatūru, datoru u.tml.) To 
apjoms ir 40 % no teorētiskām mācībām. 

Prakse ir studiju forma , kas noris reālā darba vietā, atbilstoši prakses programmas mērėiem. 
Prakses vietas atrod un piedāvā mācību iestāde. Mācību iestāde ari dod uzdevumu prakses 
programmas mērėu realizācijai, kā arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. 
Darba vietā katram studentam ir prakses vadītājs no uzľēmuma speciālistu vidus. Prakses 
nobeigumā students iesniedz atskaiti, kuru vērtē vadītājs darba vietā un mācību iestādē. 

Mācību darba organizācija 

Izglītības   programma   jārealizē   kā   uz   studentu   orientēta   izglītība.   Mācību   darbu   sadala   3 

gados. 

Pirmajā gadā tiek realizēta izglītības pamatfāze - P, kura ir sadalīta četros desmit nedēĜu 

blokos. 
No mācībspēku vidus ir izdalīts viens fāzes koordinators un viens bloka koordinators. Bloka 
ietvaros notiek teorētiskās un praktiskās mācības, kas ietver kontaktstundās un studentu 
patstāvīgo darbu. 
Katrā blokā izstrādā vienu projektu, kurā ir ietverti bloku sastādošie mācību priekšmeti. 
Projekta   organizatorisko   un   tehnisko   darbu   vada   kurators,   bet   par   saturu   atbild 
projekta konsultants. 
Projekta kurators un konsultants sniedz iknedēĜas projektēšanas gaitas vērtējumu bloka 
koordinatoram. 
Par darba gaitu ir informēts arī fāzes vadītājs. 

Otrais gads sadalās divās fāzēs : Sl un K. 
S   fāze   ir   prakse   reālā   darba   vietā   un   ilgst   desmit   nedēĜas.   Praksi   vada   konsultants 
mācību iestādē un konsultants darba vietā. 
K   fāzē   notiek  P   fāzē  iegūto   zināšanu  padziĜināšana.  Tā  sastāv  no  trijiem   desmit  nedēĜu 
blokiem. 
Kontrole un vērtēšana ir analoga P fāzei. 
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Trešais gads sadalās divās fāzēs : S2 un I. 
S2 fāze ir prakse reālā darba vietā un tā ilgst desmit nedēĜas. Prakses laikā ir paredzēts savākt 
materiālus kvalifikācijas darbam. 
I fāzē padziĜina K fāzē apgūtās zināšanas. Tā sadalās divos desmit nedēĜu blokos. 
Kontrole un vērtēšana ir analoga P fāzei. 
Trešā gada pēdējais desmit nedēĜu bloks ir diplomprojektēšana. Pie vienas tēmas strādā 
trīs   studentu   grupa.   Tēmu   vada   viens   mācībspēks,   bet   konsultē   pēc   vajadzības   jebkurš 
pasniedzējs. 
Kvalifik ācijas darba izstrādes gaitā organizē starp aizstāvēšanos, kur veikto apjomu un 
kvalitāti vērtē profesionāla kvalifikācijas komisija. 
Komisija dod slēdzienu par darba turpināšanu vai pārtraukšanu. 

Grupu lielums : 
- Lekcijās ne vairāk par 60 studentiem 
- Praktiskās nodarbībās ne vairāk par 30 studentiem 
- Laboratorijas un praktiskie darbi ne vairāk par 15 studentiem 
- l. kursa projektos 8 studenti 
- 2. kursa projektos 4 studenti 
- 3. kursa projektos 3 studenti 

Mācību vide ( fiziskā un psiholoăiskā) 

Katrai mācību grupai (lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas un praktisko darbu, projektu 

)   ir   attiecīga    lieluma    telpas    ar   noteiktu    attiecīgam   studiju    priekšmetam    nepieciešamo 

aprīkojumu. Katram studentam ir sava darba vieta, ieskaitot darbam projektu grupās. Grupu 
lielumu   studijām   lekcijās,   praktiskajos   darbos   utt.   Nav   ieteicams   palielināt,   lai   nezustu 
psiholoăiskais   kontakts   starp   studentu   un   pasniedzēju.   Svarīga   ir   studentu   psiholoăiskā 
saderība  projektu  grupās.  Pirmajā  kursā  studentu   grupas  veido   pasniedzēji,  bet   vēlākajos 
kursos    -    paši    studenti.    Jāuzsver    studentu    psiholoăiskā    ietekmēšanās    un    savstarpējais 
vērtējums. 
Izglītības rezultātu un programmas vērtēšana 
=> mācību priekšmetu apguvi vērtē ar starpnovērtējumiem daŃādos izglītības 
programmas periodos un noslēguma eksāmenu 
=> starpnovērtēšanas laiku nosaka mācību plānos un mācību priekšmetu programmās => 

starpnovērtēšanā izmanto daŃādas metodes: testi, praktiskie darbi, lietišėie pētījumi, 
individuālais un komandas darbs, projekti, prakses atskaites 

=> mācību priekšmetu apguves līmeni vērtē 10 ballu sistēma, kur pirmais sekmīgais 
vērtējums ir 4 balles 
=> prakses programmas izpildi vērtē ar : "ieskaitīts" vai "neieskaitīts" 
=> pēc sekmīgi apgūtas mācību priekšmetu un prakses programmas, studenti izstrādā 
kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbu var izstrādāt individuāli vai komandā.     Mācību 
iestāde izstrādā starpno vērtēj urna un galīgā vērtējuma grafiku un kritērijus 

=> kvalifikācijas darbu vērtē 10 ballu sistēmā, kur pirmais sekmīgais vērtējums ir 6 balles 
=> kvalifikācijas darbu vērtē nozares profesionālo apvienību un izglītības iestādes deleăētu 

pārstāvju komisija 
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=> izglītības iestāde veic izglītības programmas novērtējumu: 
izglītības iestādes pašnovērtējums profesionālās 
kvalifikācijas komisijas vērtējums 
mācību priekšmetu pasniedzēju vērtējumu : 1.mācību gadā pasniedzējs informē 
vadību par savu darba plānu ar studentiem, pašizglītošanos, kvalifikācijas 
paaugstināšanu utt. 2. mācību gadā pasniedzējs atskaitās par sava plāna realizāciju 

=> reizi 4 gados neatkarīga, Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota ekspertu komisija, 

kopā    ar    nozares    profesionālo    apvienību    pārstāvjiem,    novērtē    izglītības    programmas 

realizāciju 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību 

Vidējā izglītība (Nosaka likums un Valsts pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 
standarts); 
Kārtību nosaka izglītības iestādes uzľemšanas noteikumi. 

19.2    IzmaiĦas studiju programm ā un studiju pl ānā 

Atskaites periodā atbilstoši Phare līgumam programmā izdarītas izmaiľas, orientētas uz 
traspotrbūvju specifiku. Visas izmaiľas izdarītas sadarbībā ar Latvijas ceĜinieku 
asociāciju un akceptētas RTU Senāta sēdē 2003. g. 24.februārī, prot. Nr. 475. Atbilstoši 
jaunajām prasībām Transportbūvju institūtā izstrādāta profesionālo bakalaura studiju 
programma transportbūvēs, kurā paredzēts imatrikulēt profesionālo bakalauru studijām 
RTU, studentus ar pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību Transportbūvju 
specializācijā, pielīdzinot iepriekš apgūtos priekšmetus. Līdz ar to nominālais 
profesionālā bakalaura studiju ilgums Transportbūvju specializācijā ir 1.5 gadi pēc 
Būvdarbu organizatora transportbūvēs kvalifikācijas iegūšanas. Šajā laikā studentiem 
jāapgūst sekojoši priekšmeti: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  35 
KP 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un inf. 
tehnoloăijas kursi  

2.1 Varbūtības teorija inŃenieraprēėinos 
2.2. Matemātikas papildnodaĜas (būvniecībā) 
2.3. Būvfizika 
2.4. Datorprogrammu pielietojums transportbūvju 

projektēšanā 
3. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 
 

3.1. InŃenierbūvju apsekošana un pārbaudes 
3.2. Būvmehānika speckurss (dinamika) 
3.3. Pilsētu ceĜi, ielas un laukumi 
3.4. AutoceĜu projektēšana, pamatkurss 
3.5. Tilti un inŃenierbūves, pamatkurss 
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3.6. Kustības organizācija un satiksmes drošība 4 KP 

 

B. IEROBEłOTĀS IZVĒLES PRIEKŠM  9 KP 
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi 

1.1. AutoceĜu projektēšana, speckurss 

1.2. Tilti un inŃenierbūves, speckurss 
 

1.5. Transportbūvju estētika 

1.6. AutoceĜu labiekārtošana 

1.7. Ievads transporta plūsma teorijā 

1.8. Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un 
uzturēšanā 

9 KP 

3 KP 

3 KP 

2 KP 

2 KP 

4 KP 

4 KP 

 

D. PRAKSE 6 KP 

 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  
Bakalaura darbs ar inženierprojektu 

Kopā 

12 KP 

62 KP 

12 KP 

Tādējādi Transportbūvēs izglītības shēma ir sakārtota bez strupceĜiem un nobeidzot pirmā 
līmeľa profesionālās studijas transportbūvēs ir realizēta tālākizglītība ar iespēju iegūt 
inŃeniera kvalifikāciju transportbūvēs, kā arī bakalaura un maăistra profesionālos grādus 
transportbūvēs un iespēju iestāties doktorantūrā. 
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19.3    Studiju programmas atbilst ība profesion ālās izgl ītības 
standartam.  

ES Phare programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01.04 ietvaros 
pirmo reizi Latvijā, piedaloties Latvijas ceĜinieku asociācijai, Latvijas Būvnieku 
asociācijai, Latvijas BūvinŃenieru savienībai un Latvijas Celtnieku arodbiedrībai, tika 
veikta Būvniecības nozares izpēte un sastādīts „Būvniecības nozares apraksts‖. Saskaľā 
ar speciālu metodiku tika izstrādāts Profesijas standarts, atbilstoši kuram tika uzrakstīta 
izglītības programma. 

19.4    IzmaiĦas studiju programmas realiz ācijā. 
Mācību procesā aizvien vairāk tiek pievērsta uzmanība Latvijā adaptēto Eiropas standartu 
EN sistemātiskai lietošanai pasniedzot speciālos priekšmetus. Kursa darbu un 
inŃenierprojektu noformēšanā Būvniecības fakultātes Būvniecības koledŃprogrammu 
nodaĜas datorklasēs izmanto jaunāko bāzes uzľēmumos pieejamo programmatūru. 
Mācību process tiek organizēts tā, lai jau sākot ar otro kursu visus darbus varētu veikt ar 
datoru palīdzību. Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜa jau vairākus gadus uztur 
kontaktus Somijas firmu „Novapoint‖, kura nodarbojas ar transportbūvju automatizēto 
projektēšanu. Firma divas reizes gadā rīko seminārus studentiem, iepazīstinot tos ar 
jaunākajām tendencēm transportbūvju projektēšanā un būvniecībā. Seminārus rīko arī 
Satiksmes ministrija, iepazīstinot studējošos ar tiem uzdevumiem, kuri ir jārealizē 
Latvijai, lai nodrošinātu drošu un ērtu transporta plūsmu. 

20Studiju programmas praktiskā realizācija  

20.1    Pasniegšanas metodes  

Līdz šim izglītībā tika īstenota izglītības sistēma, kas bija vērsta uz studentu mācīšanu, un 
kurā studenti pamatā pasīvi klausījās lekcijas. 
Jaunā mācību sistēma jeb tematiskā un problēmorientētā izglītība ir vērsta uz studentu 
mācīšanos, kuras, gaitā students gūst daudzveidīgas mācīšanās darba pieredzi – mācās 
izpildot, atklājot, risinot problēmas. Studiju darba organizācijā tiek akcentēts patstāvīgais 
darbs un mācību satura integrācija. Integrētā pieeja tiek īstenota ar tematisko pieeju 
mācību saturam, proti, mācību laiks tiek sadalīts pa posmiem – fāzēm un blokiem, katrā 
laika posmā, ar visām mācību aktivitātēm (mācību priekšmetiem, lekcijām, praktiskām 
nodarbībām, patstāvīgo darbu), tiek risināta kāda profesionāla tēma. 
Lai sasniegtu tematiskās izglītības mērėus, studiju laikā galvenokārt tik pielietota 
projektu metode. Šādā veidā studenti mācās savu darbību patstāvīgi plānot, organizēt un 
realizēt,   kā  arī  lietot   daŃādas   informācijas  tehnoloăijas,   tajā  skaitā  praktiski   strādāt   ar 
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daŃādām datu bāzēm. Mācās uzľemties personisku atbildību par savu darbu, vienlaicīgi 
attīstot prasmi strādāt komandā. 
Projekta metode ir mācību darba paľēmiens, kad studenti patstāvīgi (netiešā kuratora un 
konsultantu   vadībā), izmantojot visdaŃādākos informācijas avotus un darba formas, 
izstrādā pētījumu par konkrētu, reālu problēmu, paši plāno un organizē šo darbu un 
apkopo tā rezultātus. Projekta darbs parasti tiek veiks grupas ietvaros, bet tas varbūt arī 
individuāls. 
Izmantojot projekta metodi studenti iegūst tādas zināšanas, kādas tradicionālā mācību 
darbā auditorijā iemantot ir grūti vai pat praktiski neiespējami. Projekta metode Ĝauj 
meklēt neordināras pieejas problēmu risinājumiem, liek apkopot faktu materiālu, izdarīt 
secinājumus un uz to pamata izteikt ierosinājumus, strādāt radoši, strādāt komandā. 

Projektu metodei ir sekojošas priekšrocības pret tradicionālo studiju organizēšanu: 

Sabiedriskais aspekts 
- projekta metode ir labs līdzeklis , kā iemācīties aizstāvēt savu pārliecību un cienīt otra 
cilvēka darbu, uzskatus, spējas ; 
- grupveida darbs pie kopīgiem projektiem palīdz attīstīt prasmi diskutēt un ieklausīties 
otrā, nonākt pie kompromisa uzskatu atšėirības gadījumos, veidot diskusiju kultūru. 

Psiholoăiskais aspekts 
- studenti iemācās domāt, pieľemt lēmumu un rīkoties patstāvīgi; 
- projekta metode veicina apkārtējās pasaules izpēti, tā padara mācību darbu interesantu, 
tuvina to reālai dzīvei 

Valodas aspekts 
- students vingrinās lietot daŃādas saziľas prasmes un veidot loăisku, sakarīgu izklāstu; 
- projekta metode Ĝauj izmantot daŃādus valodas stilus; 
- projekta metode maina akcentus valodas mācīšanā: valoda kĜūst par aktīvu izziľas 
līdzekli; 
- diskusijās studenti iemācās pārbaudīt savu domu valodisko, loăisko un faktu izklāsta 
precizitāti. 

Darba organizācijas aspekts 
- projekta metode nozīmē nepārtrauktu, radošu mijiedarbību starp pasniedzēju, studentu 
un apkārtējo sabiedrību; 
- projekta metode Ĝauj veidot integrētu mācību procesu. 

Līdz ar to tematiskā apmācība, kas orientēta uz problēmsituāciju risināšanu konkrētu 
projektu ietvaros, prasa ievērojami mainīt studiju darba organizāciju, pārskatīt prioritātes 
mācību procesā , kas akcentētu patstāvīgo darbu un mācību satura integrāciju. Tāpēc 
izglītības programmas realizācijai, studiju plāns laikā tiek sadalīts fāzēs un blokos. Pēc 
savas specifikas trīs studiju gadus var iedalīt: 

• 1.gads - pamatzināšanu apguve 
• 2.gads - zināšanu padziĜināšana 
• 3.gads - specializācija (autoceĜos vai tiltos). 
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20.2    Fāzes un bloki  

Studiju laiks iedalīts 4 fāzēs ( P, K, S, I ). Katra fāze atšėiras ar tēmu sareŃăītību un 
padziĜinājumu. 
Fāze ir 40 nedēĜu apmācību cikls, kas sadalās četros 10 nedēĜu blokos (piemēram 
Pfāzē bloki – P1, P2, P3, P4). 
Katram blokam ir sava tēma, kuras risināšanai kalpo integrēti mācību priekšmeti. 
Bloka apguves laikā darba grupa izpilda noteiktu projektu (50% no mācību laika – 
darbs projektā). 

FĀZU UN BLOKU SHĒMA  

P fāze K fāze S fāze*
 I fāze 

 

Pl P2 P3 P4    Kl   K2 
(Bloki) 

K3 Sl     S2 II 12     KD 

 

Studiju sākums 
noslēgums 

Studiju 

 

* S fāze jeb prakse sadalās: S1 – pēc 1.studiju gada; S2 – pēc otrā studiju gada. 

Fāzes 

P fāze – Vispārēja izpratne par   ceĜu un tiltu būvniecību. Būvniecības pamatprincipi. 
Saskarsmes prasme. K fāze – Konstruktīvā fāze. Būvniecības pamatprincipu 

konstruktīva un padziĜināta izzināšana 
S fāze – Specialitātes fāze. Darbs reālā darba vietā. 
I fāze – InŃeniertehniskā fāze. Specializācijas priekšmetu padziĜināta apguve 
KD       -   KD – kvalifikācijas darba fāze. Kvalifikācijas darba izstrāde. 

20.3    Programmas realiz ācijas resursu anal īze 
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ES Phare programmas LE9703.01.01 „Profesionālā izglītība 2000‖ ietvaros tika, 
uzstādīts un nodots Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātei (Āzenes ielā 16, 
Rīgā) sekojošs aprīkojums: 

• datoraprīkojums 12 darba vietām uz Intel Pentium III 667 MHz bāzes un 19‖ HP 
P910 Colour Monitor, ar HP NetServer LC2000, tīkla instalāciju un 
programmatūru Microstation v 7.1 - par summu 30238.00 EUR, 

• ăeodēzijas iekārtas - par summu 2982.00 EUR, 
• auditoriju aprīkojums - par summu 1281.19 EUR, 
• mācību literatūra un mācību materiāli par summu 930,75 LS 

Pamatojoties uz sadarbības līgumu Nr. 166 no 2000. gada 16. novembra ar BO VAS 
„Latvijas autoceĜu direkcija‖, tika saľemts auditoriju aprīkojuma mēbeles par summu 
1922.79 LS 

2002. gadā izveidotā datorklase, kas aprīkota ar PENTIUM IV klases datoriem, tiek 
nepārtraukti modernizēta finansiālo iespēju robeŃās. 

BūvinŃenieru skaitĜošanas centra speciālisti pilnveidojuši lokālo Būvniecības fakultātes 
tīklu, izveidojot 2 atsevišėus tīklus- vienu, kas paredzēts studentiem un otru, kuru 
izmanto Būvniecības fakultātes mācību spēki. Katrs no minētajiem tīkliem ir saistīts ar 
ārējo tīklu pa savu radiolinku. 

Ir pārslēgts līgums ar interneta pakalpojumu piedāvātāju LATNET, kas Būvniecības 
fakultātei Ĝauj izmantot internetu par ―cieto‖ samaksu. 

Lai uzlabotu datu transportu ir izstrādāts projekts par optiskā pieslēguma izveidošanu, 
kurš sadarbībā ar LATNET un Latvijas autoceĜu direkciju realizēts 2003. gadā. (Izmaksas 
2254.98 LS apmērā sedza LAD) 

Kapitāli atremontēta 132.auditorija, pilnībā nomainīti auditoriju galdi un krēsli, uzstādīta 
jauna tāfele. 

Izgatavoti un nomainīti lielie vitrīnlogi II un III stāva pārejām starp Azenes 16. un 20. 
korpusiem un atsevišėām telpām (pašu līdzekĜiem). Nomainīti 10 PVC logi. 

Nomainīts pagraba apgaismojums (Sia MODULS-RIGA) 

Renovēta un modernizēta Ăeomātikas katedras auditorija ar ăeodēzisko instrumentu 
ekspozīciju (Sia MERKO). 

Transportbūvju institūta bibliotēka papildināta ar sūtījumiem no ASV Federālās ceĜu 
administrācijas. 

Izstrādāts un izdots lekciju konspekts mācību priekšmetā ―CeĜi‖. 
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Sadarbībā ar Autodesk firmas autorizētajiem dīleriem saľemtas AtoCad 2002 licences 30 
darba vietām. 

Būvniecības fakultātes mājas lapā ir ievietoti un studentiem pieejami sekojoši priekšmetu 
lekciju konspekti: 

• "Būvmehānika, ievadkurss" (.pdf) - Fēlikss Bulavs, Ivars Radiľš 
• "Būvmehānika, statiski noteicamas sistēmas" - Fēlikss Bulavs, Ivars Radiľš 
• "Būvmehānika, statiski nenoteicamas sistēmas" (.pdf) - Fēlikss Bulavs, Ivars 

Radiľš 
• „AutoceĜu projektēšana‖ - Juris NaudŃuns 

Transportbūvju institūtā 

Izdotas sekojošas publikācijas: 

A.Paeglītis, V.Zvejnieks, G.Šahmenko, Light Weight Concrete Application in 
Latvian Bridges, Proc. oīfib Symposium "Concrete structures: the Challenge of 
Creativity". Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 lpp. 
A.Paeglītis, Two new bridges over Highway near Riga, Proc. of IABSE 
Symposium "Metropolitan Habitats and Infrastructure", September 22-24, 2004, 
Shanghai, China, 6 lpp. 

Grāmatas 

■ Gājēju tilti. Vadlīnijas tipveida gājēju tiltu projektēšanai. A.Paeglīša red. LAD 
izdevniecība, 2003.g. 80 lpp. 

■ A.ZariĦš. Metodiskie norādījumi ar uzdevumu kursa projekta izstrādei priekšmetā 
"AutoceĜu projektēšana", 2003.g. 

■ 

Transportbūvju institūta bibliotēka papildināta ar sūtījumiem no ASV Federālās ceĜu 
administrācijas. 

Iegādāts pārnēsājams kodoskops. 

Materiālu un konstrukciju institūtā 

Iegādāta lāzeru iekārta konstrukciju pašsvārstību frekvenču noteikšanai - EUR 40 000,-
(profesors A.Čate) 

Transportbūvju institūtā 
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Starptautiskie projekti: 

 
 

SOCRATES projekts - EUCEET II (European Ci vil Engineering Education and 
Training 2002-2004 www.euceet.utcb.ro ). Izpildītāji: dr.sc.ing. J.Smirnovs, 
dr.sc.ing. J.Naudžuns; ES programma BRRT/CT98-5079 DURANET network 
eksperts - A.Paeglītis, 

Dalība starptautiskajās organizācijās: 

 
 
 
 

ICTCT (International Cooperation on Traffic Concepts and Theories) loceklis 
(J.Smirnovs); 
FIB 5.tehniskās komitejas 5.2-1 darba grupas eksperts – A.Paeglītis 
IABSE Latvijas nodaĜas vadītājs – A.Paeglītis; 
CEN TC104/SC8 asociētais dalībnieks – A.Paeglītis 

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 

o Starptautiskais seminārs „CeĜu attīstības perspektīvas‖ Berlīne, – 2004.gada 
janvāris, J.Smirnovs; 

o 17-tā ICTCT konference un Ăenerālās asambleja Tartu. Ar referātu „Satiksmes 
drošība uz autoceĜiem ar paplašinātu nomali‖ tajā uzstājas J.Smirnovs; 

o Piedalīšanās European Council of Civil Engineer‘s konferencēs Maskavā un 
Zagrebā J.NaudŃuns; 

o 2004.gada 17. un 18. februārī A.Paeglītis piedalījās fib (federation internationale du 
béton) 5.komisijas ―Betona konstrukciju kalpošanas laika aspekti‖ 5.3. darba grupas 
―Konstrukciju tehniskā stāvokĜa novērtēšana, uzturēšana un renovācija‖ sēdē 
Londonā, Britu pētniecības institūta Betona konstrukciju centrā. 

o 2004.gada 26. līdz 28.aprīlim A.Paeglītis piedalījās fib Simpozijā ―Concrete 
structures: the challenge of creativity‖ April 26-28, 2004, Avignon (France). 

o 2004.gada 22 – 24.septembrim A.Paeglītis piedalījās IABSE Simpozijā 
―Metropolitan Habitats and Infrastructure‖, September 22-24, 2004, Shanghai, 
China. 

o J.R.Naudzuns, J.Smirnovs. Higher Civil Engineering Education in Latvia. – 
piedalīšanās ar stenda ziľojumu - Starptautiskā konference EUCEET   (European 
Civil Engineering Education and Training), SAE (Spanish Academy of 
Engineering), WFEO (World Federation of Engineering Organizations). Castilla La 
Mancha University, 2003. 
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Ārzemju lektoru vizītes: 

ASV federālās ceĜu administrācijas darbinieka JāĦa GrāmatiĦa vizīte 
2004.gada 21.oktobrī CeĜu un tiltu katedrā un viĦa vadītais seminārs "ASV 
Federālās ceĜu administrācijas pieredze izsoĜu organizēšanā un projektu vadībā". 

20.4 Sadarb ība ar darba dev ējiem.  

2000. gada 16. novembrī noslēgts sadarbības līgums Nr.  166 ar Latvijas autoceĜu 
direkciju. 
2003. gada 03. aprīlī noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas CeĜinieku asociāciju. Laba 
sadarbība izveidojusies studentu prakses organizēšanā. Pieprasījums pēc praktikantiem ir 
liels jau pēc pirmā kursa, jo  studenti  ir spējīgi  veikt ăeodēzijas  darbus,  izpildīt 
projektēšanu skiču līmenī, lasīt rasējumus, veikt meistara vai tā palīga pienākumus. 
Galvenās prakšu vietas ir sekojošas: 
- Latvijas AutoceĜu direkcija 
- A/S „CeĜu Pārvalde" 
- Va/S Centrālā Reăiona CeĜi" 
- Va/S „Kurzemes CeĜi" 
- Va/S „Latgales CeĜi" 
- Va/S „Vidzemes CeĜi" 
- A/S „8. CBR" 
- SIA 'A.C.B." 
- SIA „Binders" 
- A/S „CeĜuprojekts" 
- SIA „Limbžu CeĜi" 
- Rīgas Domes Satiksmes departaments 
- SIA „Saldus CeĜinieks" 
- SIA „SPI-Ventspils" 
- SIA „Talce" 
- SIA „Taka" 
- SIA „4. CBR" 
- SIA „VIA" 
- SIA ZTF „Inženierbūve" 
- SIA „BRD" 
- SIA „Pro-Via" 
- SIA „Projekts 3"  
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Sadarbībā ar SIA Orlando veikts gaiteľa grīdas remonts Āzenes ielā 16 108 kvadrātmetru 
lielā teritorijā. Darbu veikšanas laikā studentiem bija iespējams iepazīties ar jauno grīdu 
ieklāšanas tehnoloăiju un izmantoto būvmateriālu īpatnībām. 

21Vērt ēšanas sistēma 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaľā 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 saskaľā 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 
mērėi. 

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaľā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu ― 
Par eksāmenu kārtošanu RTU‖. 

22Studenti 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies . 
Jau ar programmas atvēršanas brīdi tai bija liela piekrišana, jo darba tirgus transportbūvēs 
ir Ĝoti labs un konkurence notiek nevis starp darba ľēmējiem, bet gan starp darba 
devējiem. 

 

Gadi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UzĦemtie 20+12=32 31+20=51 27+12=39 5+15=20 20+30=50 20+43=63 
studenti       

pilna laika        

(dienas )       

studijām       

UzĦemtie 0 31 15 21 25 31 

studenti        

nepilna laika       

(neklātienes)       

studijām       

Uz atskaites periodu studentu skaits pa kursiem: 
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Kurss Dienas apmācība Neklātienes apmācība 

1. 65 38 

2. 43 35 

3. 9 11 

Kopā 117 84 

Pavisam kopā 201 studējošais. 

Jāatzīmē, ka Transportbūju nozares popularitāte pēdējos gados ir strauji palielinājusies, 
sakarā ar darbu apjoma pieaugumu un kvalificēta darba spēka deficītu, bet budŃeta 
finansēto vietu skaits vēl aizvien ir relatīvi neliels. Līdz ar to liela daĜa studentu uzsāk 
studijas par samaksu. Tas studentu ăimenēs rada papildus sociālo spriedzi un mudina 
studentus jau studiju laikā uzsākt aktīvas darba gaitas, kas galarezultātā pazemina studiju 
kvalitāti un pagarina studiju laiku. Diez vai šāds stāvoklis veicina un uzlabo 
Transportbūvju nozares konkurences iespējas Eiropas tirgū. 

286 



1. līmeľa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)‖ _________________________ 

23Akadēmiskais personāls 

Mācību procesa nodrošināšanā piedalās Būvniecības fakultātes akadēmiskais personāls. 

Analizējot akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam secināt, ka darbinieku skaits ar 

zinātľu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 2/3 no kopējā skaita. 

Personāla struktūra ir sekojoša: 
 

# ŠTATA VIETA  
SKAITS 

2000.G 

SKAITS 
2002.G. 

SKAITS 
2003. G. 

SKAITS 
2005. G. 

1. Profesors 5 6 9 12 

2. Asoc. prof. 8 8 13 12 

3. Docents 9 11 23 29 

4. Lektors 11 6 9 14 

5. Asistents 1 2 7 7 
     

Salīdzinot ar 2000.gadu, Būvniecības studiju programmu realizējošo Būvniecības 
fakultātes struktūrvienību mācību spēku vidējais vecums ir mainījies sekojoši 
(skat.4.tabulu). Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 1.attēlā: 

 BF pasniedz ēju vecuma strukt ūra 

virs 60 

5

1

 

-

 60 41 

- 50 31 

- 40 

līdz 30 

 

0% 10% 20% 
procenti  

30% 40% 

 

1.attēls 
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Vidējais aritmētiskais mācību spēku vecums ir 51,51 gads. 

Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišėām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Profesora grupas sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba 
algas fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem. 

Ľemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 
Tomēr no perspektīvā viedokĜa var atzīmēt ka salīdzinot ar 2000.gadu vidējais mācību 
spēku vidējais vecums nepārtraukti samazinājies. 

24Programmas starptautiskais salīdzinājums. 

Jau izstrādājot programmu tika ievērotas starptautiskās prasības atbilstoši ES Phare 
programmas „Profesionālā izglītība 2000‖ LE 9703.01.01 projekta „Pirmā līmeľa 
profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde‖ 0703.01.01 prasībām un atbilstoši 
Profesionālās izglītības likumam. Pēc Phare iniciatīvas programmas izstrādes apgūšanai 
tika izvēlēta Nīderlandes Hertogenbošas augstskola, kā viena no progresīvākajām šāda 
tipa programmu izstrādē. Līdz ar to izstrādātā programma pēc apjoma un pēc studiju 
metodikas, kas ir progresīva ne tikai priekš Latvijas, bet arī priekš Eiropas, pilnībā atbilst 
šajā augstskolā izstrādātajām programmām Būvniecībā un Transportbūvēs. 
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par izglītības tendencēm Eiropā izvēlējamies vēl divas 
augstskolas ar līdzīgām programmām: Leipcigas tehnikas, ekonomikas un kultūras 
augstskolu (Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipcig) un Bochumas 
būvinŃenieru augstskolu (Bauingenieurwesens an der FH Bochum). 
 

Mācību 
priekšmetu 
grupa 

RTU 
KP 

Leipcigas 
TEKĀ 
ECTS KP 

Bochumas 
BA 

Stundas/ned. 
Obligātie 
studiju 
priekšmeti 

81 148 117-121 

IerobeŃotās 
izvēles 
priekšmeti 

11 8 8-12 

Prakse 20 16 12 

Kvalifik ācijas 
darbs 

10 8 24 

Studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 3.5 gadi 
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Galvenās izmaiĦas iepriekšējā gadā 

Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜa jau vairākus gadus uztur kontaktus ar Somijas 
firmu „Novapoint‖, kura nodarbojas ar transportbūvju automatizēto projektēšanu. Firma 
divas reizes gadā rīko seminārus studentiem, iepazīstinot tos ar jaunākajām tendencēm 
transportbūvju projektēšanā un būvniecībā. Seminārus rīko arī Satiksmes ministrija, 
iepazīstinot studējošos ar tiem uzdevumiem, kuri ir jārealizē Latvijai, lai nodrošinātu 
drošu un ērtu transporta plūsmu. 
Sakarā ar to ka iepriekšējos gados studentiem bija problēmas ar Būvmehānikas 
priekšmeta apgūšanu 2004./05 m. gadā pirms Būvmehānikas tiek apgūts priekšmets 
„Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs‖, kurš dod priekšzināšanas 
Būvmehānikas priekšmeta apgūšanai. 
Atskaites periodā programma piedalījās konkursā par finansējuma piešėiršanu no Eiropas 
Sociālā fonda ar projektu „1. līmeľa augstākās profesionālās izglītības programmas 
„Būvniecība‖ prakse būvniecības uzľēmumos, kurš tika saskaľots ESF Vadības komitejā 
2005. gada 20. jūlij ā un apstiprināts ar 2005. gada 24. augusta Izglītības un zinātnes 
ministrijas lēmumu Nr. 248. 
Pa šiem gadiem programma ir ieguvusi piekrišanu no reflektantiem par ko liecina lielie 
konkursi iestājoties RTU, jo sevišėi šajā gadā, uzľemot ar budŃeta finansējumu 20 un par 
maksu 43 studentus. 

25Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

Lai paaugstinātu RTU Būvniecības fakultātes Pirmā līmeľa profesionālo studiju 
programmas pasniegšanas kvalitāti, būtu nepieciešama būtiska finansējuma palielināšana, 
kas Ĝautu pilnvērtīgāk izmantot gan esošo mācību spēku potenciālu, gan dotu iespēju 
iesaistīt mācību procesā jauno paaudzi un Transportbūvju nozares speciālistus, kas dotu 
iespēju studentiem apgūt vairāk praktisko zināšanu un iemaľu, it sevišėi jaunajās 
tehnoloăijās. 

Atskaites periodā pasniedzēju kontingenta vidējais vecums turpina samazināties, jo darbu 
ir uzsākuši vairāki gados jauni kolēăi, tai skaitā trīs inŃenierzinātľu doktori, aktuāls ir 
jautājums par pasniedzēju paaudŃu nomaiľu atsevišėās profesoru grupās. Pie šī jautājuma 
jāstrādā kā atbilstošo profesoru grupu vadītājiem, tā arī fakultātes vadībai. 

Aizvien ir aktuāls jautājums par mācību literatūras izdošanu un rakstīšanu latviešu 
valodā. Arī šis ir problēmu loks, kas ir jārisina nepārtraukti. 
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Pilnvarotā persona programmas akreditēšana jautājumos 
RTU maăistrs Voldemārs Putnaērglis Būvniecības 
koledŃprogrammu nodaĜas direktors (tālr. 7089276) 
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l.STUDIJU PROGRAMMAS M ĒRĖI UN UZDEVUMI  

Studiju programmas mērėis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt 
sareŃăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studiju programma 
paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās 
padziĜināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos 
un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāri - sociālos priekšmetus. 

Pirmā līmeľa profesionālo augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studiju rezultātā 
students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai 
varētu turpināt studijas profesionālā bakalaura programmā „Transportbūves‖. Pirmā 
līmeľa profesionālo studiju laikā students apgūst spējas: 

■ pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus 
■ darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā 
■ uzklausīt  viedokĜus,   izvērtēt   situāciju,   piľemt   patstāvīgus   lēmumus   un 

uzľemties atbildību 
■ uzstāties ar ziľojumu 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 tehnoloăiju un materiālus 
■ novērtēt būves tehnisko stāvokli 
■ veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus 
■ projektēt diplomēta- sertificēta būvinŃeniera vadībā 
■ aprēėināt darbu apjomus, izmaksas 
■ aprēėināt būvdarbu materiāli - tehniskos resursus 
■ izmantot savā darbā ăeodēziskos un mērinstrumentus 

Studiju laikā students iegūst vismaz 20 nedēĜas ilgu praktiskā darba pieredzi. 
Pirmā līmeľa profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas Ĝauj uzsākt sabiedrisku un 
profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistu aprindām. 

Programma paredz studijas 3.0 gadu (pilna laika) un 3.5 gadu (nepilna laika) laikā ar 
apjomu 122 KP. Pēc studiju beigšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas students 
iegūst būvdarbu organizatora kvalifik āciju transportb ūvēs. 

Kvalifik ācija - Būvdarbu organizators transportbūvēs (CeĜu/tiltu būvniecība un 
projektēšana) 
pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un ceĜu būvniecības standartus, pārzina 
uzľēmuma vadīšanas pamatus, prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba 
likumdošanā, zina ceĜu projektēšanas un aprēėinu pamatus, spēj novērtēt būvmateriālu 
īpašības un izvēlēties tos, spēj novērtēt ceĜu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas 
līdzekĜus, būves tehnoloăisko aprīkojumu un izvēlēties to, pārzina būvuzľēmējdarbības 
pamatus. Prot nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši darba rasējumiem, darbu veikšanas 
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projektam un būvnormatīviem, kā arī darba drošības un aizsardzības prasībām. Prot 
organizēt un vadīt būvdarbus pareizā tehnoloăiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku 
materiālu un darba laika patēriľu. Prot veikt autoceĜa un to būvju nospraušanas darbus un 
realizēt būvdarbu ăeodēzisko kontroli. 
Pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodŃu shēmas un darbību, spēj aprēėināt 
vienkāršus tilta elementus, pārzina tiltu būvniecības pamatus. Spēj veikt būvdarbu 
apjomu uzmērījumus un aprēėinus, materiālu patēriľa, transporta līdzekĜu, energoiekārtu 
un mehānismu darba uzskaiti. Spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloăiskos procesus 
piedalīties uzľēmuma darba ekonomiskajā analīzē. Prot sastādīt un realizēt mazā 
būvuzľēmuma biznesa plānu. 

2.STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA 

2.1.IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
Lai labāk sagatavotu Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) 
studiju programmas absolventus tālākām studijām profesionālā bakalaura studiju 
programmā „Transportbūves", veikta studiju programmas pārskatīšana un paredzētas 
šādas izmaiĦas: 

• Obligātās (A) daĜas apjomu mainīt no 81KP uz 82 KP 
• Svītrot no obligāto studiju priekšmetu saraksta priekšmetu Likumi un 

būvnormatīvi autoceĜu nozarē - 2 KP, kura saturu paredzēts iekĜaut 
specializējošajos priekšmetos 

• Mainīt obligātā studiju priekšmeta Fizika apjomu no 3 KP uz 6 KP 
• Ierobežotās izvēles (B) daĜas apjomu mainīt no 11 KP uz 10 KP 
• Ierobežotās izvēles valodu apjomu mainīt no 5 KP uz 4 KP 
• Ierobežotās izvēles Humanitāro/sociālo priekšmetu bloku papildināt ar studiju 

priekšmetu Saskarsmes pamati - 2 KP 
Pēc izmainītās studiju programmas studēs 2007/2008.m.g. uzĦemtie studenti. Studiju 
programmas izmaiĦu rezultātā 2007/2008.m.g. 1.kursam koriăēti 1.kursa studiju 
plāni. 

2.2.Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam 

ES Phare programmas profesionālā izglītība 2000" LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde" 0703.01.01.04 ietvaros 
pirmo reizi Latvijā, piedaloties Latvijas ceĜinieku asociācijai, Latvijas Būvnieku 
asociācijai, Latvijas Būvinženieru savienībai un Latvijas Celtnieku arodbiedrībai, tika 
veikta Būvniecības nozares izpēte un sastādīts „Būvniecības nozares apraksts". SaskaĦā 
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. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
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Mācību procesā aizvien vairāk tiek pievērsta uzmanība Latvijā adaptēto Eiropas standartu 
EN sistemātiskai lietošanai pasniedzot speciālos priekšmetus. Kursa darbu un 
inŃenierprojektu noformēšanā Būvniecības fakultātes Būvniecības koledŃprogrammu 
nodaĜas datorklasēs izmanto jaunāko bāzes uzľēmumos pieejamo programmatūru. 
Mācību process tiek organizēts tā, lai jau sākot ar otro kursu visus darbus varētu veikt ar 
datoru palīdzību. Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜa jau vairākus gadus uztur 
kontaktus Somijas firmu „Novapoint‖, kura nodarbojas ar transportbūvju automatizēto 
projektēšanu. Firma divas reizes gadā rīko seminārus studentiem, iepazīstinot tos ar 
jaunākajām tendencēm transportbūvju projektēšanā un būvniecībā. Seminārus rīko arī 
Satiksmes ministrija, iepazīstinot studējošos ar tiem uzdevumiem, kuri ir jārealizē 
Latvijai, lai nodrošinātu drošu un ērtu transporta plūsmu. 
Lai sakārtotu un uzlabotu mācību prakšu realizācijas un kontroles procesu ir veiktas 
izmaiľas prakšu programmas realizācijā, ieviešot individuālos prakšu uzdevumus, 
izstrādāti metodiskie norādījumi prakses atskaitei, kā arī sakārtots prakses aizstāvēšanas 
process. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie komisijas, par ko tiek sastādīts 
protokols. 
Sadarbībā ar Autodesk firmas autorizētajiem dīleriem saľemtas AutoCad 2006 licences 
30 darba vietām 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Programma tiek realizēta ar lekcijām, laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Studiju 
laikā studenti izstrādā studiju darbus un studiju projektus (Projekti P1,P3 un Projekti 
P2,P4 – 1.kursā, Projekti K1,K2 un Projekts K3 – 2.kursā, Projekts I1 un Projekts I2 – 
3.kursā). Studiju darbi paredzēti priekšmetos kā Tēlotāja ăeometrija un inŃeniergrafika; 
Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs; Būvmehānikas ievadkurss; 
Būvmehānika (vispārējais kurss) – 2 gab; InŃenierbūvju konstruktīvie elementi 
(būvkonstrukcijas) – 2 gab; AutoceĜu būvniecības plānošana un organizēšana. Studiju 
projektu izstrādē tiek pielietota projektu metode. Šādā veidā studenti mācās savu darbību 
patstāvīgi plānot, organizēt un realizēt, kā arī lietot daŃādas informācijas tehnoloăijas, tajā 
skaitā praktiski strādāt ar daŃādām datu bāzēm. Mācās uzľemties 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 daŃādu 
zinātnisko projektu realizācijā, regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos. Iegūtā jaunākā informācija tiek izmantota lekciju kursu pilnveidošanai. 

3.2.Programmas realizācijas resursu analīze 

Studējošo rīcībā ir esošā materiāli tehniskā bāze: 
*  bibliotēka; 
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*  datoru klases ar pieeju INTERNET; 
*  Transportbūvju institūta metodiskais kabinets; 
*  normatīvo dokumentu bibliotēka; 
*  ceĜu būvmateriālu laboratorija 
2006. gadā izveidotas 2 datorklases, kas aprīkota ar PENTIUM IV klases datoriem, kuras 
tiek nepārtraukti modernizēta finansiālo iespēju robeŃās. 
Kapitāli atremontētas   un aprīkotas 136. un 515. auditorija, pilnībā nomainīti auditoriju 
galdi un krēsli, uzstādīta jauna tāfele. 
KoledŃprogrammu nodaĜas mācību procesu realizējošie akadēmiskais personāls piedalās 
Eiropas Sociālā fonda projektā „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē‖ (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007). Šī projekta ietvaros notiek mācību - metodisko materiālu 
izstrāde latviešu valodā. 

3.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Studenti piedalās LIF un VAS „Latvijas Valsts ceĜi‖ organizētajos zinātnisko darbu 
konkursos. Iegūtās iemaľas pētnieciskajā darbā studenti pielieto tālāk izglītojoties 
profesionālā bakalaura studiju programmā, iesaistoties zinātnisko projektu realizācijā. 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku darbība: 

9. 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ăeogrāfijas fakultāte. Lekcija 
"Transporta situācija Latvijā" (prof. J.Smirnovs). 

10. J.R.Naudžuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering" redkolēăijas locekĜi. Žurnālu rakstu kvalitāte ir 
panākusi to, ka relatīvi īsā laikā žurnāls ir iekĜauts „Thomson Scientific Master 
List" un „Thomson Scientific Web of Science" datu bāzēs. „Thomson Scientific 
Web of Science" datu bāzē tiek iekĜauti daudzi pasaulē izdotie dažādu zinātĦu 
nozaru zinātniski pētnieciskie žurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par 
žurnāla iekĜaušanu „Thomson Scientific Web of Science" datu bāzē var iegūt 
šādās interneta adresēs: http://scientific.thomson.com; 
http://thomsonscientific.com/cgi-
bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 
http://www.thomsonscientific.com/cgi-
bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

Mācībspēki ir piedalījušies šādu starptautisku organizāciju darbībā: 
1. Profesors Juris Naudžuns piedalījās Eiropas Būvniecības padomes (ECCE) 
Ăenerālajā asamblejā Stambulā, pārstāvot Latvijas Būvinženieru Savienību. 
Konkrēti ECCE darbojos Standing Commitee "Education and Training of Civil 
Engineers" kā vice chairman. 
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2. Profesors Juris NaudŃuns piedalījās Eiropas Būvniecības padomes (ECCE) 
Ăenerālajā asamblejā Bukarestē, pārstāvot Latvijas BūvinŃenieru Savienību. 
ECCE darbojos "Education and Training of Civil Engineers" standing Commitee 
kā vice chairman. 

3. Profesors Juris NaudŃuns piedalījās 3. Eiropas projekta "BūvinŃenieru izglītība un 
apmācība" (EU CEET III ) grupu sanāksmē Bilbao, Spānija (kopā ar J. Smirnovu) 

4. Profesori J.NaudŃuns un J.Smirnovs organizēja EU CEETIII darba sanāksmi Rīgā. 
5. Profesors Ainārs Paeglītis, kā Starptautiskās betona federācijas (fib) 5.Tehniskās 

komitejas loceklis piedalījās komitejas sēdē, kas notika 2007.gada 18.maijā 
Dubrovľikos, Horvātijā. 

6. Profesors Ainārs Paeglītis, kā Starptautiskās betona federācijas (fib) 5.Tehniskās 
komitejas loceklis piedalījās komitejas sēdē, kas notika 2007.gada 2. Un 
3.novembrī Lisabonā, Portugālē. 

7. J.Smirnovs, J.NaudŃuns un A.Paeglītis organizēja Baltijas valstu Tehnisko 
universitāšu CeĜu un tiltu katedru vadītāju sanāksmi Rīgā, 2007.gada 16.oktobrī. 

8. Profesors Ainārs Paeglītis, Kā Starptautiskās tiltu un būvju inŃenieru asociācijas 
(IABSE) Latvijas nodaĜas vadītājs 2007.gada 18.septembrī piedalījās asociācijas 
ikgadējā sanāksmē Veimārā, Vācijā. 

9. Katedras mācībspēki ir piedalījušies šādu starptautisku zinātnisku konferenču un 
kongresu darbā: 

10. Profesors Ainārs Paeglītis piedalījies Amerikas betona institūta rīkotajos 
semināros   Betona dienās, kas notika 2007.gada 21.-25.janvārim Lasvegasā, ASV. 

11. Profesors Ainārs Paeglītis piedalījās IABSE simpozijā „Infrastruktūras 
uzlabojumi pasaulē‖, kas notika Veimārā, Vācijā no 17.09.02 līdz 23.09.07. 

12. Docents Atis Zariľš piedalījās Pasaules ceĜu asociācijas (PIARC) kongresā Parīzē, 
Francijā, 2007.gada 12.- 15.septembris. 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem 

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos: 

• Tiek  veikts  darbs   ar  firmu  un  uzľēmumu  vadītājiem,   lai  nodrošinātu 
pietiekošu prakšu vietu skaitu. 

• Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā vieslektori un kvalifikācijas 
darbu vadītāji un recenzenti. 

• Darba devēju pārstāvji  ir Transportbūvju valsts kvalifikācijas  eksāmenu 
komisijas sastāvā 

Studenti  piedalās LIF  un VAS  „Latvijas Valsts  ceĜi‖  organizētajos  stipendiju un 
zinātnisko darbu konkursos. 

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

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA  

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaľā 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 saskaľā 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 
mērėi. 

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaľā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu ― 
Par eksāmenu kārtošanu RTU‖. 

Kvalifik ācijas 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 

Studentu skaits pēdējos gados palielinājies. Studējošie ir ne tikai vidusskolu beigušie, bet 
arī ar augstāko izglītību citā nozarē. Nepilna laika (neklātienes) studijās studē studenti ar 
inŃeniera kvalifikāciju, ar bakalaura un maăistra grādiem, kas iegūti gan RTU, gan LU, 
gan citās augstskolās. 

Uz atskaites periodu studentu skaits pa kursiem: 
 

Pilna laika (dienas) studijām Kurss 

BudŃets Maksa Kopā 

Nepilna laika 
(nekl.) 

studijām 

1. 8 55 63 26 

2. 18 31 49 26 

3. 19 13 32 34 

4. - - - 4 

Kopā 45 99 144 90 

Pavisam 234 studenti. 
 

UzĦemtie studenti pilna laika (dienas) studijām Gadi 
BudŃets Maksa Kopā 

Nepilna laika 
(nekl.) 

studijām 

2000 20 12 32 0 
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2001 31 20 51 31 

2002 27 12 39 15 

2003 5 15 20 21 

2004 20 30 50 25 

2005 20 43 63 31 

2006 8 55 63 27 

2006/2007.m.g. kvalifikācijas darbus aizstāvēja 23 studenti. 

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

Programmas realizācijā iesaistītais RTU akadēmiskais personāls: 
• Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudžuns 
• Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 
• Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 
• Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 
• Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ivars RadiĦš 
• Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grābis 
• Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Leonīds PakrastiĦš 
• Asociētais profesors, Dr.sc.phys. Igors Klemenoks 
• Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Vladimirs JemeĜjanovs 
• Docents, Valdis Cers 
• Docente, Dr.math. Līga Biezā 
• Docente. M.soc. Sandra Gudzuka 
• Docents, Dr.ped. Viktors Bonders 
• Docents, Dr.sc.ing. Atis ZariĦš 
• Docents, Imants MieriĦš 
• Lektors, M.sc.ing. Boriss JeĜisejevs 
• Lektore, Antra Roskoša 
• Lektore, Valentīna Lauzeniece 
• Lektore, Genovefa Fjodorova 
• Lektore, M.sc. ing. Ilze Rozentāle 
• Lektors, M.sc. ing. MārtiĦš Reiniks 
• Docents, Māris Zemītis 
• Docents, maă. Voldemārs Putnaērglis 
• Docents, maă. Pēteris Gode 

Studiju programmas realizācijā tiek iesaistīti arī CeĜu un tiltu katedras doktoranti Viktors 
Haritonovs un Kristaps Gode. 

Pasniedzēju metodiskās publikācijas, kuras izmanto studējošie: 

Metodiskais materiāls, kas izstrādāts ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē" ietvaros: 

■    Zemītis M., AutoceĜu ekspluatācija, RTU, 2007, 75.1pp. Ir RTU bibliotēkā. 
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Iespiesta tipogrāfij ā „Latgales druka". 

Metodiskie materiāli, kas izstrādāti Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansēta 
apmācību projekta LV/2005-IB/EC/01 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju 
projektēšanā" ko vadīja LR Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas 
institūtu, ietvaros: 

• Paeglītis A., Eirokodeksi un konstrukciju projektēšanas pamatprincipi, 
Datorraksts, 2006., 30 lpp. 

• Paeglītis A., Satiksmes slodzes tiltiem LVS EN 1992 2.daĜa, Datorraksts, 2006, 
24.1pp. 

• Paeglītis A., LVS EN 1992:2004 2.daĜa Betona tilti, Datorraksts, 2006, 38.1pp. 

• Paeglītis A., LVS EN 1993:2006 2.daĜa Tērauda tilti, Datorraksts, 2006, 74.1pp. 

Materiāli publicēti LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā. 

Studiju programmā iesaistītie pasniedzēji piedalās zinātniskajā darbībā, kuras virzieni 
ietver: 

CeĜu satiksmes drošība 

CeĜu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

AutoceĜu asfaltbetona segu izpēte 

Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi 

CeĜu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir iesaistījušies starptautisku 
organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem konferencēs ārpus Latvijas. Par 
svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes: 

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

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

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

• V.Haritonovs, J.Naudzuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās 
dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. 
Sējums 7. - Rīga - 2006. - 143 - 1491pp. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 
1407-7329 
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• J.Smirnovs, A.Lama, J.NaudŃuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road 
Traffic Safety Programmē implementation in Latvia. // The Baltie Journal of Road 
and Bridge Engineering. Vilnius - 2007, Vol II, No 1, p.13 - 20. ISSN 1822-
427X. (Redkolēăijā - 10 valstu pārstāvji).  

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

Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceĜu direkcijas finansētie pētījumi 
par tiltu un citu inŃenierbūvju ilgmūŃību un darbspēju (A.Paeglītis, J.NaudŃuns, 
J.Smirnovs). CeĜu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas asfaltbetona seguma 
testēšanas darbi, kuros iesaistīti doktoranti V.Haritonovs un K.Gode. 

Mācībspēki, kuri piedalās studiju programmas realizācijā, ir iesaistīti Eiropas Savienības 
līdzfinansētā ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē‖ realizācijā. Projekta ietvaros tiek iegādāta 
datortehnika un sagatavoti un izdoti lekciju konspekti. 
Akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē studiju programmas 
realizāciju, jo Ĝauj izmantot apmācību procesā jaunāko informāciju. 
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7.PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 

Stiprās puses (SP) 
RTU prestiŃs +2 
Būvn. specialitātes prestiŃs +3 
Kvalificēti mācībspēki +2 
Labas datorklases +3 
Iespējas publicēties +3 
Relatīva brīvība +3 
AtvaĜinājums vasarā +3 
Arvien kvalitatīvāks 
reflektantu kontingents +3 

SP KOPĀ 

Vājās vietas (VV) 
Novecojis personāls -1 
Vāji strādā infosistēma -2 
Slikts auditoriju aprīkojums -2 
Trūkst mācību literatūras -3 

+22       Novecojusi māc.lab. iekārta -3 
Nav lielo auditoriju -1 

+20       Nolietota infrastruktūra/ēkas -3 
VV KOPĀ   -15 

X 
(+6;+7) 
+S 

 

Draudi (D)  
Studentiem jāstrādā –1 
Konkurence - 1 

D KOPĀ -2 

-2 

-4 

-6 

-8 

Iespējas (I) 
Studijas ārzemēs +2 
Starptautiskie 
projekti +3 

Konkurence +3 
I KOPĀ 

 

I +D = 8-2=6 

BF SVID (+6;+7) 
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Būvniecības un Būvzinātľu programmu SVID analīze Ĝauj secināt, ka atskaites periodā ir 
vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, piemēram, pasniedzēju 
novecošana. 

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALIT ĀTES UZLABOŠANAI  

2006/2007.mācību gadā veikti sekojoši pasākumi: 
• Ar RTU attīstības fonda palīdzību uzlabota nolietojusies infrastruktūra: ielikti 

jauni logi, remontētas atsevišėas telpas (136, 515) un veikti citi darbi; 
• Atsevišėos priekšmetos ir pieejami mācību līdzekĜi latviešu valodā; 
• Izpildīts uzĦemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 
• Studiju pilnveidošanai: 

o Modernizēt mācību procesu un piedalīties mācību-metodisko materiālu 
izstrādāšanā un publicēšanā. 

o Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. TādēĜ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceĜi", Latvijas 
ceĜinieku asociāciju un Latvijas ceĜu būvētāju asociāciju par iespējām 
nodrošināt atbilstoša līmeĦa ražošanas prakses. Tiks meklētas iespējas 
studentu ražošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robežām. 

• Saimnieciskai attīstībai: 

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

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

Pašnovērtējuma ziľojumu sastādīja Doc., 
M.sc.ing. Voldemārs Putnaērglis Būvniecības 
koledŃprogrammu nodaĜas direktors (tālr. 
7089276, mob 26313321) 
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1.STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI  

Studiju programmas mērėis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt 
sareŃăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studiju programma 
paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās 
padziĜināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos 
un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāri - sociālos priekšmetus. 

Pirmā līmeľa profesionālo augstākās izglītības (koledŃas izglītības) studiju rezultātā 
students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai 
varētu turpināt studijas profesionālā bakalaura programmā „Transportbūves‖. Pirmā 
līmeľa profesionālo studiju laikā students apgūst spējas: 

■ pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus 
■ darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā 
■ uzklausīt  viedokĜus,   izvērtēt   situāciju,   piľemt   patstāvīgus   lēmumus   un 

uzľemties atbildību 
■ uzstāties ar ziľojumu 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 tehnoloăiju un materiālus 
■ novērtēt būves tehnisko stāvokli 
■ veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus 
■ projektēt diplomēta- sertificēta būvinŃeniera vadībā 
■ aprēėināt darbu apjomus, izmaksas 
■ aprēėināt būvdarbu materiāli - tehniskos resursus 
■ izmantot savā darbā ăeodēziskos un mērinstrumentus 

Studiju laikā students iegūst vismaz 20 nedēĜas ilgu praktiskā darba pieredzi. 
Pirmā līmeľa profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas Ĝauj uzsākt sabiedrisku un 
profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistu aprindām. 

Programma paredz studijas 3.0 gadu (pilna laika) un 3.5 gadu (nepilna laika) laikā ar 
apjomu 122 KP. Pēc studiju beigšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas students 
iegūst būvdarbu organizatora kvalifik āciju transportb ūvēs. 

Kvalifik ācija - Būvdarbu organizators transportbūvēs (CeĜu/tiltu būvniecība un 
projektēšana) 
pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un ceĜu būvniecības standartus, pārzina 
uzľēmuma vadīšanas pamatus, prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba 
likumdošanā, zina ceĜu projektēšanas un aprēėinu pamatus, spēj novērtēt būvmateriālu 
īpašības un izvēlēties tos, spēj novērtēt ceĜu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas 
līdzekĜus, būves tehnoloăisko aprīkojumu un izvēlēties to, pārzina būvuzľēmējdarbības 
pamatus. Prot nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši darba rasējumiem, darbu veikšanas 
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projektam un būvnormatīviem, kā arī darba drošības un aizsardzības prasībām. Prot 
organizēt un vadīt būvdarbus pareizā tehnoloăiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku 
materiālu un darba laika patēriľu. Prot veikt autoceĜa un to būvju nospraušanas darbus un 
realizēt būvdarbu ăeodēzisko kontroli. 
Pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodŃu shēmas un darbību, spēj aprēėināt 
vienkāršus tilta elementus, pārzina tiltu būvniecības pamatus. Spēj veikt būvdarbu 
apjomu uzmērījumus un aprēėinus, materiālu patēriľa, transporta līdzekĜu, energoiekārtu 
un mehānismu darba uzskaiti. Spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloăiskos procesus 
piedalīties uzľēmuma darba ekonomiskajā analīzē. Prot sastādīt un realizēt mazā 
būvuzľēmuma biznesa plānu. 

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 

Lai labāk sagatavotu Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) 
studiju programmas absolventus tālākām studijām profesionālā bakalaura studiju 
programmā „Transportbūves" realizētas šādas izmaiĦas: 

• Obligātās (A) daĜas apjoms mainīts no 81KP uz 82 KP 
• Svītrots no obligāto studiju priekšmetu saraksta priekšmets Likumi un 

būvnormatīvi autoceĜu nozarē - 2 KP, kura saturu iekĜaus specializējošajos 
priekšmetos 

• Mainīts obligātā studiju priekšmeta Fizika apjoms no 3 KP uz 6 KP 
• Ierobežotās izvēles (B) daĜas apjoms mainīts no 11 KP uz 10 KP 
• Ierobežotās izvēles valodu apjoms mainīts no 5 KP uz 4 KP 
• Ierobežotās izvēles Humanitāro/sociālo priekšmetu bloku papildināts ar studiju 

priekšmetu Saskarsmes pamati - 2 KP 
Sakarā    ar    izmaiĦām    studiju    programmā    veiktas    izmaiĦas    studiju    plānos. 

2.2.Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam 

ES Phare programmas profesionālā izglītība 2000" LE 9703.01.01 projekta „Pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde" 0703.01.01.04 ietvaros 
pirmo reizi Latvijā, piedaloties Latvijas ceĜinieku asociācijai, Latvijas Būvnieku 
asociācijai, Latvijas Būvinženieru savienībai un Latvijas Celtnieku arodbiedrībai, tika 
veikta Būvniecības nozares izpēte un sastādīts „Būvniecības nozares apraksts". SaskaĦā 
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. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 

Lai sakārtotu un uzlabotu mācību prakšu realizācijas un kontroles procesu ir veiktas 
izmaiĦas prakšu programmas realizācijā - izstrādāti trīspusējie līgumi par prakses 
organizēšanu, kas tiek slēgti starp programmas direktoru, studentu un uzĦēmumu, kurā 
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students iziet praksi. Ir izstrādāti un ieviesti: prakses uzdevums, prakses dienasgrāmata, 
metodiskie norādījumi prakses atskaitei, kā arī sakārtots prakses aizstāvēšanas komisijas 
darbs. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie komisijas, par ko tiek sastādīts protokols. 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Programma tiek realizēta ar lekcijām, laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Studiju 
laikā studenti izstrādā studiju darbus un studiju projektus (Projekti P1,P3 un Projekti 
P2,P4 - 1.kursā, Projekti K1,K2 un Projekts K3 - 2.kursā, Projekts I1 un Projekts I2 -
3.kursā). Studiju darbi paredzēti priekšmetos kā Tēlotāja ăeometrija un inŃeniergrafika; 
Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs; Būvmehānikas ievadkurss; 
Būvmehānika (vispārējais kurss) - 2 gab; InŃenierbūvju konstruktīvie elementi 
(būvkonstrukcijas) - 2 gab; AutoceĜu būvniecības plānošana un organizēšana. Studiju 
projektu izstrādē tiek pielietota projektu metode. Šādā veidā studenti mācās savu darbību 
patstāvīgi plānot, organizēt un realizēt, kā arī lietot daŃādas informācijas tehnoloăijas, tajā 
skaitā praktiski strādāt ar daŃādām datu bāzēm. Mācās uzľemties 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 daŃādu 
zinātnisko projektu realizācijā, regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos. Iegūtā jaunākā informācija tiek izmantota lekciju kursu pilnveidošanai. 

3.2.Programmas realizācijas resursu analīze 

Pēdējā gada laikā ir uzlabojies auditoriju aprīkojums: auditorijas ar aprīkotas ar 
automātiski vadāmiem ekrāniem, multimediju projektoriem, datoriem, tā nodrošinot 
mūsdienīgas lekciju realizācijas iespējas. 

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

Uzsākts darbs ar RTU portālu ORTUS. 

KoledŃprogrammu nodaĜas studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki 
piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē‖ 
(Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.3.2./0059/ 0007). Šī projekta ietvaros 
veikta mācību - metodisko materiālu izstrāde latviešu valodā, kurus mācību procesā varēs 
izmantot arī KoledŃprogrammu nodaĜas studenti: 

• ― Pārvadājumi un transporta sistēmas‖; 

• ― AutoceĜu ekspluatācija‖ ; 
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" Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija"; 

" Transportbūvju pamati un pamatnes" ; 

"AutoceĜu satiksmes organizācija un drošība" ; 

" Transports un vide, autoceĜu labiekārtošana"; 

" AutoceĜu būvniecība" ; 

" Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes". 

Mācību priekšmetos „Tilti", „AutoceĜu projektēšana", „Transportbūvju pamati un 
pamatnes" lekciju konspekti un studiju darbu un projektu uzdevumi ir pieejami 
Būvniecības fakultātes mājas lapā visiem studentiem 

3.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Studenti piedalās LIF un VAS „Latvijas Valsts ceĜi" organizētajos zinātnisko darbu 
konkursos. Iegūtās iemaĦas pētnieciskajā darbā studenti pielieto tālāk izglītojoties 
profesionālā bakalaura studiju programmā, iesaistoties zinātnisko projektu realizācijā. 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku darbība: 

11. 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ăeogrāfijas fakultāte. Lekcija 
"Transporta situācija Latvijā" (prof. J.Smirnovs). 

12. 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloăiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā" (prof. J.Smirnovs). 

13. 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā" 
bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves" V kursa studentiem 
uzstājās Tallinas Tehnoloăiskās universitātes docents Dago Antovs. 

14. AIKNC Novērtēšanas komisijas ekspertu grupas vadītājs. Novērtēšanas komisija 
izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeĦa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība". 

15. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas sēdēs 
Lisabonā, 2007.gada 2-3.novembris, Amsterdamā, 2008.gada 17.-18.maijā (prof. 
A.Paeglītis). 

16. SOCRATES projekts "European Civil Engineering Education and Training III" 
(EUCEET III) http://www.euceet.utcb.ro  (prof. J.Smirnovs -Vadības 
komitejas dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

17. ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. J.Naudžuns darbojās konferences organizācijas komitejā un 
uzstājās ar referātu "Būvinženieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG 
"Būvinženieru izglītība Eiropā". 
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18. J.R.Naudžuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering", kuru izdod RTU VĂTU, TTU un Baltijas ceĜu 
asociācija, redkolēăijas locekĜi. Žurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā žurnāls ir iekĜauts „Thomson Scientific Master List" un „Thomson 
Scientific Web of Science" datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science" datu 
bāzē tiek iekĜauti daudzi pasaulē izdotie dažādu zinātĦu nozaru zinātniski 
pētnieciskie žurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par žurnāla 
iekĜaušanu „Thomson Scientific Web of Science" datu bāzē var iegūt šādās 
interneta adresēs: http://scientific.thomson.com; 

http://thomsonscientific.com/cgi-
bin/irnlst/ilresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-
bin/irnlst/ilresults.cgi?PC=D&Word=Baltic 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem 

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos: 

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

• Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā vieslektori un kvalifikācijas 
darbu vadītāji un recenzenti. 

• Darba devēju pārstāvji ir Transportbūvju valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas sastāvā 

Studenti piedalās LIF un VAS „Latvijas Valsts ceĜi" organizētajos stipendiju un 
zinātnisko darbu konkursos. 

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

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA  

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaľā 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 saskaľā 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 
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jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību priekšmeta 
mērėi. 

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaľā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu ― 
Par eksāmenu kārtošanu RTU‖. 

Kvalifik ācijas 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 

Studentu skaits pēdējos gados palielinājies. Studējošie ir ne tikai vidusskolu beigušie, bet 
arī ar augstāko izglītību citā nozarē. Nepilna laika (neklātienes) studijās studē studenti ar 
inŃeniera kvalifikāciju, ar bakalaura un maăistra grādiem, kas iegūti gan RTU, gan LU, 
gan citās augstskolās. 

Uz atskaites periodu studentu skaits pa kursiem: 

Pilna laika (dienas) studijām Kurss 

Budžets Maksa Kopā 

1. 39 54 93 

2. 9 41 50 

3. 28 24 52 

4. - - - 
Kopā 76 119 195 

Nepilna laika 

(nekl.) 
studijām 

27 
29 
34 
13 
103 

Kopējais studentu skaits 298. 
 

UzĦemtie studenti pilna laika (dienas) studijām Gadi 
Budžets Maksa Kopā 

Nepilna laika 
(nekl.) 

studijām 

2000 20 12 32 0 

2001 31 20 51 31 

2002 27 12 39 15 

2003 5 15 20 21 

2004 20 30 50 25 

2005 20 43 63 31 

2006 8 55 63 27 

2007 38 54 92 26 

2007/2008.m.g. kvalifikācijas darbus aizstāvēja 56 studenti (tai skaitā    17    nepilna laika 
studenti) 
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6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

Programmas realizācijā iesaistītais RTU akadēmiskais personāls: 
Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudžuns Profesors, 
Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis Profesors, Dr.sc.ing. Juris 
Smirnovs Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ivars RadiĦš Asociētais 
profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grābis Asociētais profesors, 
Dr.sc.ing. Leonīds PakrastiĦš Asociētais profesors, 
Dr.sc.phys. Igors Klemenoks Asociētais profesors, 
Dr.sc.ing. Vladimirs JemeĜjanovs Docents, Valdis Cers 
Docente, Dr.math. Līga Biezā Docente. M.soc. Sandra 
Gudzuka Docents, Dr.ped. Viktors Bonders Docents, 
Dr.sc.ing. Atis ZariĦš Docents, Imants MieriĦš Lektors, 
M.sc.ing. Boriss JeĜisejevs Lektore, Antra Roskoša 
Lektore, Valentīna Lauzeniece Lektore, Genovefa 
Fjodorova Lektore, M.sc. ing. Ilze Rozentāle Lektors, 
M.sc. ing. MārtiĦš Reiniks Docents, Māris Zemītis 
Docents, maă. Voldemārs Putnaērglis Docents, maă. 
Pēteris Gode Asistents, M.sc.ing. Andris Paeglītis 

Studiju programmas realizācijā tiek iesaistīti arī CeĜu un tiltu katedras doktoranti Viktors 
Haritonovs un Kristaps Gode. 

Pasniedzēju metodiskās publikācijas, kuras izmanto Koledžprogrammu nodaĜas studenti: 
ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 
programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē" 
ietvaros izstrādātie un izdotie mācību-metodiskie līdzekĜi: 

J.Naudžuns, A.ZariĦš,   " AutoceĜu projektēšanas pamatkurss" (150 lpp); 

J.Naudžuns, " Pārvadājumi un transporta sistēmas" (100 lpp.); 

M.Zemītis, " AutoceĜu ekspluatācija" (100 lpp.); 

A.Paeglītis, " Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija" (250 lpp.); 

A.Paeglītis, " Transportbūvju pamati un pamatnes" (100 lpp.); 

J.Smirnovs, " Transports un vide, autoceĜu labiekārtošana" (100 lpp.); 
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• J.Vārna, " AutoceĜu būvniecība" (100 lpp.); 

• I.MieriĦš, " Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes" (100 lpp.). 

Mācību metodiskā konference „Studiju programmas „Transportbūves" attīstības 
perspektīvas"      RTU,      Rīga,       2008.       gada      5.jūnijs ESF       projekta 
2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas 
modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē" ietvaros tika 
nolasīti šādi ziĦojumi: 

„AutoceĜu  satiksmes  organizācija un  drošība",     Juris  Smirnovs,  Profesors, 

Būvniecības fakultātes dekāns 

„ AutoceĜu projektēšana", Juris Naudžuns, Profesors, 

„Pilsētu ceĜi, ielas un laukumi",   Jānis Bidzāns, Lektors 

„AutoceĜu būvniecība", Boriss JeĜisejevs, Lektors 

„ AutoceĜu ekspluatācija", Māris Zemītis, Docents 

„AutoceĜu būvniecība", Jānis Vārna, Docents 

„Konstruktīvo   būvmateriālu   eksperimentālās   pārbaudes",      Imants   MieriĦš, 
Docents 

„Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija", Ainārs Paeglītis, Profesors. 

"Studiju programmu apskats " , Ilze Rozentāle, Lektore 

Studiju programmā iesaistītie pasniedzēji piedalās zinātniskajā darbībā, kuras virzieni 
ietver: 

CeĜu satiksmes drošība 

CeĜu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

AutoceĜu asfaltbetona segu izpēte 

Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi 

CeĜu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir iesaistījušies starptautisku 
organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem konferencēs ārpus Latvijas. Par 
svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes: 

Konferences: 

• Konference „Rīga krustcelēs", 10.01.2008., RD. Referāts „Rīgas satiksmes 
problēmas un to risinājumi" (prof. J.Naudžuns) 

• ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. Konferences organizācijas komiteja un uzstāšanās ar referātu 
„Būvinženieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG „Būvinženieru 
izglītība Eiropā", (prof. J.Naudžuns) 
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RTU 48.  starptautiskā zinātniskā konference.  Būvniecības fakultāte.  Sekcija 
"Arhitektūra un būvzinātne", apakšsekcija " CeĜi un tilti".  11. oktobrī, 2007. 
(prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

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

IABSE symposium „Improving Infrastructure Worldwide" Weimar , Germany, 

September 19-21, 2007 (prof. A.Paeglītis) 
6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. 

May 28 - 30, 2008., Vilnius, Lithuania. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns); 

The 7th International  Conference    „Environmental Engineering" May 22 - 
23,2008,   Vilnius,   (prof.   J.Smirnovs  -   Starptautiskās  zinātniskās  komitejas 
loceklis). 
RTU   Jauno   Tehnoloăiju   un   inovācijas   konference   Rīga   2007.   gada   26. 

septembris. (prof. J.Naudžuns, V.Haritonovs). 

Konference „Transport Research Arēna Europe 2008". Ljubljana, Slovenia, 21-24 

April 2008 (V.Haritonovs). 
„25th Winter Road Congress" 12.-16.02.2008, Turku, Somija (B.JeĜisejevs). 

Referāti: 

J.Naudžuns, "Rīgas satiksmes problēmas un to risinājumi" Konference "Rīga 
krustcelēs", 10.01.2008. Rīgas domes Satiksmes departamentā. 

Gode K., Paeglītis A.: "Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze." RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. 
Būvniecības fakultāte. Sekcija "Arhitektūra un būvzinātne", apakšsekcija " CeĜi 
un tilti". 11. oktobrī, 2007. 

Gode K., Paeglītis A.: "Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts". Starptautiskā konference EcoBalt '2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. 

J.Smirnovs, J.Naudžuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 
Latvia. - 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 - 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

V.Haritonovs. J.Naudžuns „Risu testa piemērotība SMA asfaltbetona paliekošu 
deformāciju dinamikas izpētei". RTU Jauno Tehnoloăiju un inovācijas 
konference Rīga 2007. gada 26. septembris. 

V. Haritonovs, E. Skuėis, J.Naudžuns, J.Smirnovs „Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiĦa atkarība no slogošanas ātruma un temperatūras", RTU 
48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apĜusatiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 
12.oktobris. 

Publikācijas: 

•    J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudžuns. Effectiveness of the 2000-2006 National 

314 



1. līmeĦa profesionālo (koledžas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
_________________________Transportbūves)"_________________________ 

Road Traffic Safety Programmē implementation in Latvia. // The Baltie Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius - 2007, Vol II, No 1, p.13 - 20. ISSN 1822-
427X. (Redkolēăijā - 10 valstu pārstāvji).  

Haritonovs V., Skuėis E., Naudžuns J., Smirnovs J. Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiĦa atkarībā no slogošanas ātruma un temperatūras // RTU 
Zinātniskie raksti. „Būvzinātne" Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 - 35. - 42 lpp. ISSN 
1407 -7329 (Redkolēăijā 5 valstu pārstāvji).  

Gode K., Paeglītis A.: "Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze." RTU zinātniskie raksti, 8. sējums "Būvzinātne". 
Rīga 2007. 25.-34. lpp. 

Gode K., Paeglītis A.: "Service life of eonerete bridge piers exposed to de-icing 
salts". Starptautiskā konference EcoBalt '2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. Tēžu 
krājums, 34.1pp. 

J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 
Latvia. - 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 - 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

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

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

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

J.Smirnovs, J.Naudzuns, Mazo rotācijas apĜu satiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās, RTU zinātniskie raksti, 8. sējums "Būvzinātne". Rīga 2007. 79. -37. lpp. 
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7.  PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
 

i L   

Stiprās puses (SP)  Vājās vietas (VV) 

RTU prestiŃs                      +2  Novecojis personāls                               -1 
Būvn. specialitātes prestiŃs +3  Vāji strādā infosistēma                       -2 
Kvalificēti mācībspēki              +2  Slikts auditoriju aprīkojums          -2 
Labas datorklases                            +3  Trūkst mācību literatūras                 -3 
Iespējas publicēties                      +3 +22 Novecojusi māc.lab. iekārta          -3 
Relatīva brīvība                                 +3  Nav lielo auditoriju                                 -1 
AtvaĜinājums vasarā                     +3 +20 Nolietota infrastruktūra/ēkas       -3 
Arvien kvalitatīvāks  VV KOPĀ ........................... -
reflektantu kontingents            +3 +18  

SP KOPĀ                                +22 +16  

SP+VV= +7 
+14 

+12 

+10 

 

 +8 • 

  • y-ru,-r / ) 
 +6 

• • • • •  

 +4 
• • • • • • •  

 +2 .■ • • 
• • • •  

 • 
*"     

?.      +4      +e )        +8 

Draudi (V) -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 

  BF SVID (+6 ;+7) 
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Būvniecības un Būvzinātľu programmu SVID analīze Ĝauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, 
piemēram, pasniedzēju novecošana. 

8.PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALIT ĀTES UZLABOŠANAI  

2007/2008. mācību gadā veikti sekojoši pasākumi: 
• Studentiem pieejami mācību līdzekĜi latviešu valodā; 
• Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 
• Izpildīts uzĦemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 
• Studiju pilnveidošanai: 

o Modernizēt mācību procesu un piedalīties mācību-metodisko materiālu 
izstrādāšanā un publicēšanā. 

o Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. 
TādēĜ tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceĜi", 
Latvijas ceĜinieku asociāciju un Latvijas ceĜu būvētāju asociāciju par 
iespējām nodrošināt atbilstoša līmeĦa ražošanas prakses. Tiks 
meklētas iespējas studentu ražošanas prakses organizēt arī ārpus 
valsts robežām. 

o   Iesaistīt mācību procesā CeĜu un tiltu katedras doktorantus. 

• Saimnieciskai attīstībai: 

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

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

Pašnovērtējuma ziľojumu sastādīja Doc., 
M.sc.ing. Voldemārs Putnaērglis 
Būvniecības koledŃprogrammu nodaĜas 
direktors (tālr. 7089276, mob 26313321) 
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1.   Studiju programmas iekšējās kvalitātes vadības sistēma 

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

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

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

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

o Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērėis 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 daĜā. 
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. 

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

2. RTU fakultāšu līmenis: 
o Reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, 

iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju 
programmu komisijā; 

o 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, koledŃprogrammu nodaĜas, studiju programmas administrācijas līmenī: 
o 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; 

o 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; 

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

o akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās daŃādos   
pieredzes   apmaiĦas   pasākumos,   sadarbojoties   ar  citu  valstu 
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augstskolām,    tiekoties    ar    tautsaimniecības    nozaru    pārstāvjiem    un 
uzĦēmējiem, kā arī savstarpēji apsprieŃot aktualitātes nozarē, studējošo 
pētnieciskos darbus un projektus; o   Katedras, koledŃprogrammu nodaĜas 
nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai un 
uzlabošanai. 

2.     Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

RTU Studiju daĜa sadarbībā ar Informācijas tehnoloăijas dienestu ir ieviesusi studiju 
kvalitātes novērtēšanas sistēmu, kuras ietvaros ne retāk kā reizi semestrī veic regulāras 
studējošo aptaujas par studiju saturu un mācībspēku darba kvalitāti. Izmantojot ORTUS, 
katrs students saĦem anketu par katru semestrī apgūto studiju priekšmetu. Pirmajā 
anketēšanā studenti novērtēja 2008./2009.studiju gada rudens semestra studiju kvalitāti. 
Anketēšanas rezultātu apkopojums ir pieejams katram konkrētajam mācībspēkam par 
savu īstenoto studiju priekšmetu, kā arī mācībspēka struktūrvienības vadītājam, dekāna 
vietniekam mācību darbā un atbildīgajām personām mācību prorektora dienestā. Pēc 
atbilstošā semestra eksāmenu sesijas beigām. Visus iegūtos rezultātus analizē, izvērtē un 
pieĦem lēmumus studiju kvalitātes uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiks saglabāti un 
salīdzināti ar iepriekšējo gadu (semestru) rezultātiem. Izskatot jautājumus un 
ierosinājumus pēc pirmās anketēšanas veikšanas, tika pieĦemti vairāki lēmumi, kas 
varētu uzlabot studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Turpmāk katram mācībspēkam 
būs iespēja pievienot sava studiju priekšmeta aptaujas anketai individuālos jautājumus, 
kas viĦam Ĝautu saĦemt studenta novērtējumu par tādiem aspektiem, kuri nav ietverti 
anketas pamatjautājumos. Šie jautājumi varētu būt saistīti ar konkrētā studiju priekšmeta 
specifiku. Katrs mācībspēks anketai varēs pievienot maksimāli trīs savus jautājumus, uz 
kuriem jāatbild atbilstoši pamatjautājumu vērtējumu skalai vai arī atbildes var tik 
veidotas kā komentāra teksts. Atbildes uz mācībspēku individuālajiem jautājumiem 
netiks iekĜautas vidējo rezultātu aprēėinos. 
Katra mācību priekšmeta apguves laikā pasniedzēji saĦem atgriezenisko saiti no studentu 
aptauju rezultātiem un atsauksmes par priekšmeta pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar 
lekcijām, praktiskajiem darbiem, pieejamajiem un izmantojamiem materiāliem, studiju 
procesa organizāciju. Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var 
realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam, 
programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās 
Būvniecības fakultātes Domes sēdēs. Studentu pārstāvji ir arī RTU Senāta locekĜi, RTU 
Senāta komisiju locekĜi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces locekĜi. 

3.     Akadēmiskā      personāla      atlases,      atjaunošanas,      apmācības      un     attīstības 
politika.  
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RTU Būvniecības fakultātē akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR 
likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likuma” 32., 
36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieĦemti 2000.gada 3.oktobrī un tā 
grozījumiem) „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 
profesionālajai kvalifikācijai” fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursus. 

Būvniecības fakultātē apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam 
personālam mācoties daŃādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo 
iemaĦu uzlabošanas speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs, piedaloties 
organizatoriskajā un metodoloăiskajā 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. 

1. 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ăeogrāfijas fakultāte. Lekcija 
”Transporta situācija Latvijā” (prof. J.Smirnovs). 

2. 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloăiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā” (prof. J.Smirnovs). 

3. 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā” 
bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” V kursa studentiem 
uzstājās Tallinas Tehnoloăiskās universitātes docents Dago Antovs. 

4. AIKNC Novērtēšanas komisijas ekspertu grupas vadītājs. Novērtēšanas komisija 
izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeĦa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība”. 

5. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas sēdēs 
Lisabonā, 2007.gada 2-3.novembris, Amsterdamā, 2008.gada 17.-18.maijā (prof. 
A.Paeglītis). 

6. SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” 
(EUCEET III) http://www.euceet.utcb.ro (prof. J.Smirnovs -Vadības komitejas 
dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

7. ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. JNaudŃuns darbojās konferences organizācijas komitejā un 
uzstājās ar referātu "BūvinŃenieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG 
"BūvinŃenieru izglītība Eiropā". 

8. J.RNaudŃuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā Ńurnāla „Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĂTU, TTU un Baltijas ceĜu 
asociācija, redkolēăijas locekĜi. łurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā Ńurnāls ir iekĜauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” 
datu bāzē tiek iekĜauti daudzi pasaulē izdotie daŃādu zinātĦu nozaru zinātniski 
pētnieciskie Ńurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par Ńurnāla iekĜaušanu 
„Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās interneta adresēs: 
http://scientific.thomson.com; 

http://thomsonscientific.com/cgibin/irnlst/ilresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/irnlst/ilresults.cgi?PC=D&Word=Baltic 
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Kvalifik ācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziĦas tiek iestrādātas 
mācību procesā. 

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. 
Pašlaik doktorantūrā studē 18 doktoranti (tai skaitā 2 Būvniecības koledŃprogrammu 
nodaĜas absolventi). Katram pilna laika dienas nodaĜas doktorantam ir sava darba vieta, 
kas tiek aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, printeri, kopētāju. 

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

Būvniecības fakultātes stratēăijas ideoloăijas pamatā ir veicināt ikviena 
darbinieka izpratni par savu lomu kopīgo mērėu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus 
uzĦemties pilnu individuālo atbildību par šo mērėu sasniegšanu. 

4.     Akadēmiskā personāla saraksts. 
 

Kods Priekšmets Kred ītpunkti  

A Programmas obligātie priekšmeti 80 

BKO125    Fizika 6 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Igors Klemenoks - RTU  

BK0118 Matemātika 
Docente, Dr.mat. Līga Biezā - RTU 

5 

BK0116 Būvėīmija 2 

M.sc.ing. Viktors Haritonovs – RTU pētnieks, doktorants  

BK0115 Datormācība (pamatkurss) 
Docents, M.sc.ing Voldemārs Putnaērglis - RTU 

3 

BKO201    Civilā aizsardzība 1 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Vladimirs JemeĜjanovs - RTU  
BKO101 Darba aizsardzības pamati 

Lektors, M.sc.ing. Irvalds Brogers - RTU 
1 

BKO105    Ekonomika 2 
Dr.sc.ing. Jānis Vārna –RTU BF Profesionālās tālākizglītības  

centra vad.  

BKO202 Sociālās attīstības modeĜi Doc. 
M.fil. Valdis Cers - RTU 

2 

BKO113    Sports 0 

Asociētais profesors, Dr.sc. Viktors Bonders  

BKO107 Tēlotāja ăeometrija un inŃeniergrafika 
Lektore Genovefa Fjodorova   RTU 

2 

BKO117    Būvmateriāli  3 
M.sc.ing. Viktors Haritonovs – RTU pētnieks, doktorants  

BKO206 InŃenierăeoloăijas pamatkurss 
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grabis - RTU 

2 

BKO207    Hidraulika, hidroloăija un hidrometrija 2 

Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs - RTU  
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BKO110 Ăeodēzija 
Lektors, M.sc.ing. MārtiĦš Reiniks - RTU 

3 

BKO111    Ăeodēzijas praktikums 2 

Lektors, M.sc.ing. MārtiĦš Reiniks - RTU  

BKO109 Būvmehānikas ievadkurss 
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ivars RadiĦš - RTU 

3 

BKO205    Būvmehānika (vispārīgais kurss) 5 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ivars RadiĦš - RTU  

BK0114 Datorgrafika (būvgrafika) 
Docents, M.sc.ing Voldemārs Putnaērglis - RTU 

2 

BKO310    Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā 2 

M.sc.ing. Ziedonis Lazda – CSDD, doktorants  

BK0211 AutoceĜu būvniecība 
Lektors, M.sc.ing. Boriss JeĜisejevs - RTU 

4 

BKO302    CeĜu ekspluatācija (ievadkurss) 3 

Docents, M.sc.ing. Māris Zemītis - RTU  

BK0212 AutoceĜu projektēšana (ievadkurss) 
Profesors, Dr.sc.ing. Juris NaudŃuns - RTU 

3 

BKO210    Transportbūvju pamati un pamatnes 2 

Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis - RTU  

BKO301 Transports un vide 
Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs - RTU 

2 

BKO303    Pārvadājumi un transporta sistēmas 2 

Profesors, Dr.sc.ing. Juris NaudŃuns - RTU  

BKO306 Tilti ( pamatkurss) 
Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis - RTU 

3 

BKO215    InŃenierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas) 4 

Docents, Imants MieriĦš - RTU  

BK0123 Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs 
Docents, Imants MieriĦš - RTU 

2 

BKO119    Projekti P1,P3 1 

M.sc.ing. Ilmārs Gorda – SIA „Projekts 3”  

BK0124 Projekti P2,P4 
Docents, M.sc.ing Voldemārs Putnaērglis - RTU 

2 

BKO213    Projekti K1,K2 1 

M.sc.ing. Ilmārs Gorda – SIA „Projekts 3”,  

Docents, M.sc.ing. Atis ZariĦš - RTU  

BK0214 Projekts K3 
Lektors, M.sc.ing. Boriss JeĜisejevs - RTU 

1 

BKO307    Projekts I1 1 
Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis - RTU  

BKO308 Projekts I2 
Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis - RTU 

1 

B2 Humanitārie, sociālie priekšmeti 2 

HSP485      Saskarsmes psiholoăija 2 
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Lektore, M.ps. Sandra Gudzuka - RTU  

BKO104 Psiholoăija 
Lektore, M.ps. Sandra Gudzuka - RTU 

2 

HSP489      Organizāciju psiholoăija 2 

Docente, Dr.ps. Airita Šteinberga - RTU  

BK0126 Saskarsmes pamati 
Lektore, M.ps. Sandra Gudzuka - RTU 

2 

B3 Ekonomikas, vadības priekšmeti 4 

BKO112    UzĦēmējdarbības pamati 2 

Dr.sc.ing. Jānis Vārna –RTU BF Profesionālās tālākizglītības  

centra vad.  

BKO309    AutoceĜu būvniecības plānošana un organizēšana 2 

Dr.sc.ing. Jānis Vārna –RTU BF Profesionālās tālākizglītības  

centra vad.  

B6 Valodas 4 
BK0127 AngĜu valoda 

Lektore Antra Roskoša – RTU 
 

BK0128 Vācu valoda 
Lektore Valentīna Lauziniece- RTU 

 

D Prakse 20 
BKO010 Docents, M.sc.ing Voldemārs Putnaērglis - RTU  

E Gala / valsts pārbaudījums 10 

BKO008    Kvalifikācijas darbs 10 

Profesors, Dr.sc.ing. Juris NaudŃuns - RTU  

5.     Augstākās izglītības izsniedzamā diploma un tā pielikuma aizpildīts paraugs. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

DIPLOMA PIELIKUMS 
Diploma sērija PK C Nr. 1120, reăistrācijas Nr. 206-015 

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 iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekĜautas 
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās 
atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju 
nesniedz, norāda iemeslu. 

ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju  
1.1. uzvārds: ?. DOROŠENKO 
1.2. vārds: Daniils 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 21.08.1985 
1.4. personas kods: 210885-12759 

ZiĦas par kvalifikāciju  
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

būvdarbu organizators transportbūvēs 
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

ceĜu un tiltu būvniecība 
2.3. kvalifikāciju piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlij ā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu ZiĦas par 

kvalifik ācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, skat. 6.1. punktu 
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

3 gadi pilna laika studiju; 122 Latvijas kredītpunkti, 183 ECTS kredītpunkti. 
Programma apgūta 01.09.2004 -16.06.2008 

3.3. uzĦemšanas prasības: 
vispārējā vidējā vai tai pielīdzināta izglītība 

ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem 4.1. studiju 
veids: 

pilna laika studijas 
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RĪGA TECHNICAL UMVERSITY 

DIPLOMA SUPPLEMENT 
Diploma series PK C Nr. 1120, registratton Nr. 206-015 

This Diploma Supplement follovvs the modei developed by the European 
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 
"transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications 
(diplomas, certificates etc). 

It is designed to provide a description of thenature, Ievel, context and stātus of the 
studies that were pursued and successfulh/ completed by the individual named in 
the Diploma to which this Supplement is appended. It should be free from any 
value judgements, equivalence statements ar suggestions about recognition. 
Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, the reason should be explained. 

Information identifving the holder of the qua)ification 
1.1. familyname: DOROŠENKO 
1.2. givenname: Daniils 
1.3. dateofbirth(day/month/year): 21.08.1985 
1.4. identification number: 210885-12759 

Information identifving the qualification  
2.1. name of the qualification (in original language): 

būvdarbu organizators transportbūvēs 
supervisor ofroad construction works 

2.2. main field(s) of study for the qualification: 
road and bridge construction 

2.3. name (in the original language) and status of the avvarding institution: 
Rīgas Tehniskā universitāte, state-founded university, 
state-accredited since July 12, 2001 

2.4. name (in the original language) and status of the institution administering the studies: 
the same as inpoint2.3 

2.5. language(s) of instruction/exarnination: 
Latvian Information on the Ievel of 

the qua!ification 3.1. Ievel of the qualification: 
flrst-level higher professional education, seep. 6.1. official length of the programmē, start 
and end datē (of the acquisition) of the programmē: 3 years offull-time studies, 122 Latvian 
creditpoints, 183 ECTS creditpoints. The programmē was acguired 01.09.2004 -

16.06.2008 access requirements: 
general secondary or equal 

education Information on the contents and results 
gained 4.1. modeof study: 

full-time studies 
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1. līmeĦa profesionālo (koledŃas) studiju programma „Būvniecība (specializācija: 
Transportbūves)” 

Papildus informāciju pašnovērtējuma ziĦojumam sastādīja Doc., 
M.sc.ing. Voldemārs Putnaērglis Būvniecības 
koledŃprogrammu nodaĜas direktors (tālr. 7089276, mob 
26313321) voldemars@bf.rtu.lv 
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