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1 Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Doktorantūras studijas 
 
Profils Būvniecība 
RTU programma Būvniecība 
Studiju l īmenis Doktora studijas 
Nominālais studiju ilgums 3 gadi 
Studiju apjoms 144 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība InženierzinātĦu maăistrs būvzinātnē 

Maăistra profesionālais grāds būvniecībā 
Maăistra profesionālais grāds transportbūvēs, 
Maăistra profesionālais grāds ăeomātik ā  
vai tai pielīdzināta izglītība 

Iegūstamā kvalifik ācija InženierzinātĦu doktors  
Studiju programmas mērėi a) sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus 

zinātniskajam darbam 
 b) izglītības darbam augstskolās būvniecības jomā 
 c) patstāvīgai zinātnisko pētījumu veikšanai un 

vadīšanai 
Uzdevumi a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes; 

b) izstrādāt promocijas darbu; 
c) publicēties citējamajos avotos un uzstāties 

zinātniskajās konferencēs ar referātiem. 
Sasniedzamie rezultāti Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs 

Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības 
darbu 
 

 

2 Studiju programmas attīstība 
 

2.1 IzmaiĦas studiju programm ā un studiju pl ānā 
 
Ar RTU Senāta 2004.gada 28.jūnija lēmumu, protokols Nr.488, studiju programma 
BDBO, kurā jau ir sekojoši virzieni 

• Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana,  
• Būvju konstrukcijas un rekonstrukcija, 
• Transportbūves  

tiek papildināta ar  
• Ăeodēzijas, kartogrāfijas un nekustāmā īpašuma pārvaldības virzienu.  

Līdz ar to ierobežotas izvēles specializācijas priekšmetu grupā tiek iekĜauti 
sekojoši studiju priekšmeti: 
� BĂE601 KĜūdu teorija un ăeodēzisko mērījumu izlīdzināšanas teorija 
� BĂE602 Augstākā ăeodēzija 
� BĂE603 Ăeodinamika 
� BĂE604 Fotogrammetrija un tālizpēte 
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� BĂE605 Nekustamā īpašuma pārvaldība 
� BĂE606 Digitālā kartogrāfija 
� BĂE607 Globālās navigācijas satelītsistēmas 
� BĂE608 Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas.  

2.2 Studiju programmas atbilst ība akadēmisk ās izgl ītības 
standartam. 

 
MK Noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” definētās 
prasības par doktorantūras studiju programmām (studiju ilgums 3 gadi un apjoms 
144KP) ir izpildītas.  

2.3 Studiju programmas pašnov ērtējumu ikgad ējie ziĦojumi 
 
Doktorantūras studiju pašnovērtējumu ziĦojumus katru gadu ir novērtējuši RTU Senāta 
Studiju kvalitātes un programmu komisijas eksperti. Pēc ekspertīzes pašnovērtējuma 
ziĦojumi apstiprināti RTU Senātā (sk.1.tabulu).  
 

1.tabula. 

Pašnovērt ējuma 
ziĦojums par m/.g. 

Eksperts Apstiprināts RTU Senātā 

2004./2005.m.g. Prof. J.BriĦėis 2005.gada 26.septembrī, prot. Nr.498 
2005./2006.m.g. Prof. J.BriĦėis 2006.gada 30.oktobrī, prot. Nr. 508 
2006./2007.m.g. Prof. J.Štrauhmanis 2007.gada 10.decembrī, prot. Nr. 518 
2007./2008. m./g. Prof. J.BriĦėis 2008.gada 27.oktobrī, prot. Nr. 526 

 

3 Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 
 
Doktorantūras studijas raksturojas ar Ĝoti mazu studentu skaitu studiju programmās un 
līdz ar to, bieži vien, profilējošo priekšmetu studijas ir konsultācijas un diskusijas ar 
priekšmeta pasniedzēju. Šis studiju aspekts Ĝauj ievērojami dziĜāk, salīdzinot ar 
bakalaurantūras un maăistratūras studijām, izprast apgūstamo vielu. Minētais kopumā 
norāda uz Ĝoti lielo patstāvīgā darba īpatsvaru doktorantūras studijās. Bieži vien, 
doktoranti, ar nolūku uzlabot savu materiālo stāvokli, strādā algotu darbu ārpus RTU un 
līdz ar to, reizēm rodas kavējumi mācību plāna izpildē, kas atspoguĜojas kopējā RTU 
statistikā par doktorantūras darba rezultātiem.  
 

3.2 Programmas realiz ācijas resursu anal īze 
 

3.2.1 Būvniecības fakultātē  
 

 
Atskaites periodā (2004. – 2009.g) Būvniecības fakultātes infrastruktūras stāvoklis ir 
būtiski uzlabojies - abu fakultātes korpusu gaiteĦos un kāpĦu telpās nomainīti 60 
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radiatori. Pagrabos nomainīti ūdensvadu posmi, pilnveidota apkures sistēma un 
saimnieciskā kārtā izveidota videonovērošanas sistēma ar 12 videokamerām. Atjaunots 
fakultātes ieejas mezgls. 2009.gadā infrastruktūras pilnveidošanas darbu pārtraukusi 
finansiālā krīze.  

2006./2007. mācību gada laikā pabeigts 10 specializēto auditoriju un laboratoriju 
remonts. Atjaunotas 9 mācību spēku telpas un 3 doktorantu telpas  

Abos korpusos 2.un 3 stāvā nomainīts grīdas segums koridoros un kāpĦu telpās. 

Būvniecības fakultātes biblioteka papildināta ar ievērojamu jaunas literatūras klāstu. 
Mūsu fakultātes bibliotēkā var iepazīties ar zinātniskajiem periodiskajiem izdevumiem, 
kas Latvijā citur netiek abonēti.  
 

3.2.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
 

ESF projekta „CAD komunikāciju prasmju harmonizācija konkurentai inženierijai” 
ietvaros izveidota CAD mācību laboratorija ar 27 profesionālām darba stacijām. 
Laboratorija aprīkota ar  datu projektoru un interaktīvu skārienjūtīgu tāfeli. Laboratorija 
tika svinīgi atklāta 2006. gada  9. maijā klātesot RTU rektoram un mācību prorektoram. 

2008. gada rudenī ir izveidota jauna CAD pētniecības laboratorija ar 6 grafiskajām darba 
stacijām, kuras izmanto maăistrantu un doktorantu apmācību procesā. 

Datorizētās inženiergrafikas katedrā ir digitāls fotogrammetrijas komplekss arhitektūras 
un būvobjektu 3D CAD modeĜu izveidošanai un ortogonālu attēlu rekonstrukcijai no 
perspektīvēm, programmatūra Photomodeler, kā arī licencētas CAD programmatūras 
mācību un zinātniskās pētniecības mērėiem: 

• ArchiCAD; 
• AutoCAD; 
• SEMA; 
• SolidWorks; 
• SketchUp; 
• FormZ; 
• Architectural Desktop; 
• Revit Building. 

 

Izremontēta mācību telpa (90 m2) un iekārtota mācību laboratorija par katedras un ESF 
līdzekĜiem.  

Regulāri atjaunināta un papildināta profesora grupas interneta mājas lapa 
http://grafika.bf.rtu.lv/ 

Būvkonstrukciju katedras materiālās bāzes un citu resursu uzlabošana 
� Izremontētas katedras telpas (108m2) iekārtota mācību laboratorija par katedras un 

ESF līdzekĜiem.  
� Aprīkota auditorija ar prezentācijas tehniku 
� Iegādāta datorsistēma Vector Office AK06 ar licencētu programmas nodrošinājumu  
� Iegādāts multimēdijas prezentācijas projektors BENQ PB6210 DLP ar prezentācijas 

dokumentu kameru Lumens DC80A 
� Iegādāta Multifunkcionālā ofisa iekārta Samsung SCX-4216F 
� Iegādāts A3 formāta kopētājs Sharp AR-M160 
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� Iegādāts portatīvais dators Acer TM 4064WLMi Būvkonstrukciju katedras 
pasniedzēju mācību procesa pilnveidošanai un bakalauru, maăistru un doktorantu 
darbu prezentācijas iespējas nodrošināšanai un sagatavošanai uzstāšanām zinātniskās 
konferencēs 

� Iegādāta pusautomātiskā pārbaudes mašīna 3000 kN Controls 50-C56G2 – 
Konstrukciju/materiālu mehānisko īpašību noteikšanai 

�  
� Iegādāta daudzfunkcionālā testēšanas mašīna 160 kN Toni Technik 9955 - 

Konstrukciju/materiālu mehānisko īpašību noteikšanai. 
� Iegādāta HBM daudzkanālu automātiskā reăistrējošā iekārta 8 kanālu SPIDER-8 - 

Konstrukciju darbības analīzei laboratorijas apstākĜos. 
� Materiālu un konstrukciju ilgstošās pārbaudes stendi – 18 gab. - konstrukciju 

elementu un to pastiprinājumu ilglaicīga darba analīzei 
�  Iegādāti: augstas precizitātes laboratorijas svari „Welemann” 6 kg un 120 kg; 

automātiskais temperatūras reăistrators „TESTO” 174-T1, automātiskais mitruma 
reăistrators „TESTO” 606-2; infrasarkanais termometrs „Fluke -61”, 10 kanālu 
automātiskā reăistrējošā iekārta ADC-11/10, mikroskops ar digitālo fiksāciju 
50x/200x. 

 
Iegādāta literatūra (sk.2.tabulu):  

 
2.tabula 

Nr. Izdevniecība Nosaukums 
1 Thomas 

Telford 
Professor Ravindra K Dhir, Dr Thomas D Dyer, Dr Moray D Newlands 
Achieving Sustainability in Construction 

2 Thomas 
Telford 

Iain A MacLeod Modern Structural Analysis - Modelling Process and 
Guidance  

3 Thomas 
Telford 

Guidelines for the use of Advanced Numerical Analysis 
Edited by D. Potts, Imperial College, K. Axelsson, Jonkoping College, L. 
Grande, NTNU Trondheim, H. Schweiger, Graz University and M. Long, 
University College, Dublin 

4 Thomas 
Telford 

Federico Guarracino, Energy Methods in Structural Mechanics 
University of Napoli and Alastair Walker, Consulting Engineer 

5 Thomas 
Telford 

Professor Ravindra K Dhir, Dr Moray D Newlands, Dr Laszlo J Csetenyi 
Applications of Nanotechnology in Concrete Design  

6 Thomas 
Telford 

Professor Ravindra K Dhir, Dr M Rod Jones, Dr Li Zheng 
Repair and Renovation of Concrete Structures  

7 Thomas 
Telford 

Adam Neville Concrete: Neville's Insights and Issues 
 

8 Thomas 
Telford 

G A Rombach Finite Element Design of Concrete Structures 
 

9 Thomas 
Telford 

Professor Ravindra K Dhir, Dr Moray D Newlands, Dr A McCarthy Use 
of Foamed Concrete in Construction 

10 Thomas 
Telford 

M Y H Bangash, Consulting Engineer Manual of Numerical Methods in 
Concrete: Modelling and Applications Validated by Experimental and 
Site-Monitoring Data 

11 Thomas Michael D Kotsovos, University of Athens and Prof. Milija N Pavlovic, 
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2.tabula 

Nr. Izdevniecība Nosaukums 
Telford Imperial College. Ultimate Limit-State Design of Concrete Structures: A 

new approach 

12 Thomas 
Telford 

D Kotsovos, University of Athens and Milija N Pavlovic, Imperial 
College. Structural Concrete: Finite-element Analysis for Limit-state 
Design 

 
3.2.3 Transportbūvju institūtā 
 

Transportbūvju institūta bibliotēka papildināta ar sūtījumiem no ASV Federālās ceĜu 
administrācijas. 
 
Iegādāta literatūra (sk.3.tabulu):  
 

3.tabula 

Nr. Izdevniecība Nosaukums 
1 

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

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

3 ELSEVIER Coleman A. O’Flaherty, HIGHWAYS,  ISBN-13: 978-0-7506-5090-8 

4 ELSEVIER M. J. Ryall, BRIDGE MANAGEMENT,  ISBN-13: 978-0-7506-5077-9 

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

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

7 

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

8 KIRSCHBAUM Rudolf Floss, Handbuch ZTVE-StB94  ISBN 978-3-7812-1620-4 

9 KIRSCHBAUM Rudi Bull-Wasser, ZTV Asphalt-Stb 01,  ISBN 978-3-7812-1574-0 

10 

KIRSCHBAUM 
Rudi Bull-Wasser, ZTV Asphalt-Stb 01, Nachtrag zum Kommentar zur 
Aktualisierung auf Stand Dezember 2005 ISBN 3-7812-1636-5 

11 WILEY Martin Roges, Highway Engineering,  ISBN: 978-1-4051-6358-3 

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

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

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

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

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

Nr. Izdevniecība Nosaukums 
17 WILEY Holst, Karl Heinz / Holst, Ralph, Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton,  

ISBN-13: 978-3-433-02837-7 

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

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

20 SPRINGER Mehlhorn, Gerhard , Handbuch Brücken, ISBN: 978-3-540-29659-1 

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

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

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

24 FIB Bulletin 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete structures 

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

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

27 McGraw - Hill Demetrios Tonias, Jim Zhao, Bridge Engineering: Design, Rehabilitation, and 
Maintenance of Modern Highway Bridges,  
ISBN13: 9780071459037 

28 LVS  1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daĜa: Satiksmes slodzes tiltiem  

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

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

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

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

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

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

35 LVS LVS EN 1993-2:2007 , 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 2. 
daĜa: Tērauda tilti  

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

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

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

39 LVS LVS EN 1995-2:2005 (AngĜu), 5. Eirokodekss - Koka konstrukciju 
projektēšana - 2.daĜa: Tilti  

40 LVS LVS EN 1997-1:2005 (AngĜu), 7. Eirokodekss - Ăeotehniskā projektēšana - 
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3.tabula 

Nr. Izdevniecība Nosaukums 
1.daĜa: Vispārīgie noteikumi  

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

42 LVS LVS 190-1:2000, CeĜu projektēšanas noteikumi - 1.daĜa: CeĜa trase   

43 LVS LVS 190-10:2007 , Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi  

44 LVS LVS 190-2:2007 , CeĜu projektēšanas noteikumi. Normālprofili  

45 LVS LVS 190-3:1999 , CeĜu vienlīmeĦa mezgli  

46 LVS LVS 190-4:2001 , CeĜu projektēšanas noteikumi - 4.daĜa: VairāklīmeĦu 
ceĜumezgli  

47 LVS LVS 190-5:2002 , CeĜu projektēšanas noteikumi - 5.daĜa: Zemes klātne  

48 LVS LVS 190-7:2002 , VienlīmeĦa autostāvvietu projektēšanas noteikumi  

49 LVS LVS 190-8:2004 , Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi  

50 Carl Heymanns Strick. Larmschutz an Strassen 2.Anfl.2006 

51 Thomas 
Telford 

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

52 Thomas 
Telford 

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

53 Thomas 
Telford 

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

54 Thomas 
Telford 

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

55 Thomas 
Telford 

David Collings, Steel Concrete Composite Bridges,  
ISBN: 9780727733429 

56 Thomas 
Telford 

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

57 Thomas 
Telford 

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

58 Thomas 
Telford 

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

59 Thomas 
Telford 

Marco Rosignoli, Bridge Launching,  ISBN: 9780727731463 

60 Thomas 
Telford 

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

61 Thomas 
Telford 

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

62 Thomas 
Telford 

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

63 Teylor and Robert Benaim, The Design of Prestressed Concrete Bridges,  
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3.tabula 

Nr. Izdevniecība Nosaukums 
Francis ISBN13 : 978-0-203-96205-3 

64 Teylor and 
Francis 

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

65 Verkehrsblatt Brucken Schadens Doku 1994, B5226 

66 Verkehrsblatt Larnschutzwande auf Brucken, B5310 

67 Verkehrsblatt Sammlung Strassenbrucken,B5140 

68 Verkehrsblatt Brucken+Tunnel Bandesfernstrassen 2000,B5135 

69 Verkehrsblatt Brucken+Tunnel d. Bandesfernstrassen 1998,B5136 

70 Verkehrsblatt Brucken+Tunnel der Bandesfernstrassen 1999,B5137 

71 Verkehrsblatt Pfeilergestaltung von Brucken, B5144 

72 Verkehrsblatt Brucken und Tunnel Bfstr. 2000, B5138 

73 Mc Graw-Hill R.Lamm, B.Psarionos, T.Mailander. Highway Design and Traffic safety 
Engineering Handbook – 1999.  

 
Iegādātas iekārtas: 

• COOPER asfaltbetona cilindrisko Maršala paraugu triaksiālas testēšanas 
iekārta (sk. 2.pielikumu). 

• NOPTEL lāzeriekārta konstrukciju vibrāciju mērīšanai; 
• COOPER veltĦa blīvēteājs asfaltbetona plātĦveida paraugu 

sagatavošanai; 
• COOPER iekārta asfaltbetona risu veidošanās testa izpildei; 
• COOPER universālā iekārta asfaltbetona elastības oduĜa noteikšanai. 

Iegādāti jaunākie elektroniskie ăeodēziskie instrumenti: tahimetri un nivelieri. 
 
Iegādātas programmu paketes: 

• TRIPS CUBE 
• In-Road 
• HDM-4 
• ArcView 
• Photomod 
• Toponet. 

 
CeĜu un tiltu katedras doktorantiem izveidotas speciāla darba telpa.  

 
 3.2.4 Materiālu un konstrukciju institūtā 
 
Pateicoties IZM finansējumam Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas profesora 
grupa izveidojusi laboratoriju, kurā tiek izpildītas materiālu pārbaudes ar kvazistatisku 
slogojumu ar vienmērīgi pieaugošu, konstantu, mainīgu un pulsējošu slodzi stiepē, 
spiedē un liecē, ko nodrošina materiālu pārbaudes mašīna ZWICK Z100.  
 
Papildus minētajai iekārtai Materiālu un konstrukciju institūts iegādājis tādas iekārtas kā 

• ZWICK – ROELL termokameru; 
• UltraskaĦas iekārtu materiālu sabrukuma procesu pētīšanai; 
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• POLYTEC PSV-400 lāzera vibrometru; 
• INSTRON dynatep dinamiskās slogošanas iekārtu; 
• INSTRON 8802 250 kN statiskās un dinamiskās slogošanas iekārtu; 
• INSTRON 8872 10 kN statiskās un dinamiskās slogošanas iekārtu; 
• ISI-SYS lāzera vibrogrāfu 
• SUNRISE klimatiskā kamera 
• RETSCH PM400 planetārās dzirnavas 
• Paraugu karsēšanas krāsns (karsēšanas temperatūra līdz 16000C) 
• CONTROLS 3000kN spiede 
• Lieces rāmis, CONTROLS  vidējo izmēru konstrukciju mehāniskai pārbaudei.  

 
Iekārtu fotogrāfijas dotas 2.pielikumā. 

 
 

3.2.5 Būvražošanas institūtā 
 

SIA „RPMR” zinātnisko darbu veikšanai nodeva iekārtu MIU-40 pulveru presēšanai ar 
magnētisko impulsu. 

Zinātnisko semināru lekciju lasīšanai iegādāts projektors datoram. 
 

 

3.3 Studentu iesaist īšana pētnieciskaj ā darbā 
 
Doktorantu pētnieciskā darba rezultāti savu atspoguĜojumu ir guvuši RTU Zinātnisko 
rakstu sējumos “Arhitektūra un Būvzinātne”. Laikā no 2004.g. līdz 2006.gada februārim 
iznākuši 5., 6. un 7. sējums. Sākot ar 2007.gadu atsevišėu rakstu krājumu veido 
arhitektūras zinātne un ari ăeomātika. Laika periodā no 2007.gada līdz 2009.gada 
februārim ir iznākuši RTU Zinātnisko rakstu „Būvzinātne” 8 un 9.sējums. Rakstu 
krājumos ievietoto rakstu saraksts dots 1.pielikumā. 
 
Sākot ar 2007.gadu ăeodēzijas novirziena doktoranti publicējas RTU Zinātnisko rakstu 
krājumā „Ăeomātika”. Laika periodā no 2007.gada līdz 2009.gada februārim iznākuši 
minēto zinātnisko rakstu 1. – 4. sējumi. 
 
Sākot ar 2006.gadu RTU Būvniecības fakultātes CeĜu un tiltu katedra kopīgi ar ViĜĦas 
Ăedimina Tehniskās universitātes Vides inženierijas fakultātes CeĜu katedru un Tallinas 
Tehnoloăijas universitātes Būvniecības fakultātes CeĜu institūtu izdod kopīgu zinātnisko 
žurnālu „The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering”, kurš patlaban tiek citēts 
sekojošās datu bāzēs: 

• Thomson SCIE: Science Citation Index ExpandedTM (Web of Science),  
• INSPEC,  
• EBSCO,  
• TRIS/TRIS Online,  
• VINITI, CSA's ERD,  
• CSA/ASCE (CSA's TRD),  
• SCOPUS (Elsevier Database). 
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Apkopojoši dati par Būvniecības fakultātes doktorantu un mācību spēku piedalīšanos 
dažāda līmeĦa konferencēs 2007./2008. mācību gadā sniegti zemāk 4. tabulā: 
 

4. tabula

Struktūr-  
vienība 

Darbu 
vadītāju  
 skaits 

Publikāciju  
skaits 

 (raksti, 
tēzes) 

Uzstāšanās 
RTU 

konferencēs, 
 skaits 

Uzstāšanās 
 citās 

konferencēs 
 ārpus Latvijas, 

skaits 

Iesaistīto 
 studējošo 

 skaits 

BF 20 24 48 6 33 
KOPĀ 
RTU 

351 734 651 114 953 

 

3.4 Starpaugstskolu un starptautisk ā sadarb ība 
 

2008. gadā Būvniecības fakultātes profesors Jevgenijs Barkanovs nolasīja vieslekciju 
Drēzdenes Tehniskajā universitātē, bet 2008.gada maijā Juris Smirnovs uzstājās ar 
vieslekciju “Satiksmes drošības problēmas Latvijā” Tallinas Tehnoloăijas universitātē. 
 
2007. gada 4. decembrī Tallinas Tehnoloăijas universitātes docents Dago Antovs 
Būvniecības fakultātē nolasīja vieslekciju “AutoceĜu satiksmes drošības līmeĦa analīze 
Igaunijā”.  
 
Sākot ar 2000. g. Būvniecības fakultāte aktīvi piedalās SOCRATES projektā European 
Civil Engineering Education and Training (EUCEET). 2005. gadā esam parakstījuši 
vienošanos par piedalīšanos EUCEET III projektā un 2006. gadā sākusies minētā 
projekta realizācija. 2007. gada 28. septembrī Escuela de Caminos de Madrid notika 
EUCEET III vadības komisijas sēdē, kurā piedalījās J.Smirnovs. 2008. gada aprīlī Juris 
Smirnovs piedalījās EUCEET III vadības komisijas sēdē Pizas universitātē un 6. jūnijā – 
minētā projekta darba grupas „G” seminārā Čehijas Tehniskajā universitātē Prāgā, 2009. 
gada februārī vadības grupas sēdē Barselonas Tehniskajā universitātē.  
 
2005. gadā Latvija uzĦemta starptautiskajā būvinženieru savienībā – European Council 
of Civil Engineers (ECCE). Viens no Latvijas pārstāvjiem šajā organizācijā ir profesors 
Naudžuns. 2008. gada 22. – 23. maijā Rīgā notika ECCE 47. konference, kurā RTU 
Būvniecības fakultāti pārstāvēja profesors Juris Rihards Naudžuns un profesors Andris 
KrēsliĦš. J.Naudžuns darbojās konferences organizācijas komitejā un uzstājās ar referātu 
"Būvinženieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG "Būvinženieru izglītība 
Eiropā". 
 
Ăeomātikas katedra iesaistījusies Tempus projektā “Studiju kursa ĂIS/GPS 
matemātiskais nodrošinājums”. Projektu koordinē Masarika universitāte Brno (Čehija), 
nacionālais koordinators J.Štrauhmanis, izpildītājs J.Balodis. 
 
2008. gada 30. – 31. oktobrī Būvniecības fakultātes CeĜu un tiltu katedra organizēja 21 
International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT) 
starptautisko konferenci, kurā ar referātiem uzstājās doktoranti K.Malnača un Z.Lazda. 
K.Malnača conferences gaitā tika atzīta par labāko jauno zinātnieci.  
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2008. gada 5.-6. jūnijā Būvniecības fakultātes Datorizētās inženiergrafikas katedra 
organizēja 9th International Conference on Geometry & Engineering Graphics 
BALTGRAF. Izdots periodisks recenzēto rakstu krājums „Engineering Graphics 
BALTGRAF-9”. Proceedings of the Ninth International Conference on Geometry & 
Engineering Graphics. 2008. Rīga, RTU. -258 p. 
 

No 2006. gada 22. līdz 24. maijam Būvniecības fakultātes telpās norisinājās 
Starptautiska vasaras skola materiālu mehānikas jomā. Skolā  piedalījās doktoranti no 
Zviedrijas, Dānijas, Norvēăijas, Somijas Igaunijas, Krievijas un Latvijas. 
 

2005. – 2006.g. Nacionālo pielikumu izstrādāšana un ekspertu apmācība Eiroklodeksa 
standartu saimei Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansēta projekta LV/2005-
IB/EC/01 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā" ietvaros 
sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas institūtu. (Twinning Project LV/2005-IB/EC/01 
Implementation of Eurocodes in Structural Design Practice in Latvia). L.PakrastiĦš, 
D.Serdjuks, I.MieriĦš. 
 
2006.gada septembrī. Studentu apmācības metodoloăija projektēšanas metodikai saskaĦā 
ar Eirokodeksu, Minhenes tehniskā universitāte, Betona konstrukciju departaments, 
Vācija (Department of Concrete Structures at Lehrstuhl für Massivbau Technische 
Universität München, Deutchland).. L.PakrastiĦš, D.Serdjuks, 
 

2009.gada doktorante I.Paegle Erasmus programmas ietvaros pētniecības darbs projektā 
“Shear Behavior of reinforced Engineered Cementitious Composites (ECC)” Dānijas 
Tehniskā universitātē 30 KP apjomā. Apmācības kurss „Advanced Concrete Structures” 
4KP apjomā. 
 

2004. gada novembrī, doktorante P. Kara apmeklēja Halles universitāti (Vācija), 
izmantojot  DAAD finansējumu.  
 
2004. gada 01.02.2005 – 30.07.2005 P. Kara Erasmus/Sokrates programmas ietvaros 
apmeklēja Patras universitāti (Grieėija). 
 
2005. gada aprīlī, doktorants K.KalniĦš apmeklēja Aalborgas universitātes doktorantūras 
kursus “Advanced Optimization”, nokārtojot pētniecības darbu 4KP apjomā. 
 
2005. gada vasarā Transportbūvju institūta students – tagad jau 1.kursa doktorants 
A.Paeglītis četru nedēĜu garu praksi nostrādāja Šveices būvfirmā.  
 
Par starpaugstskolu un starptautisko sadarbību liecina arī mācību spēku un doktorantu 
piedalīšanās starptautiskajās organizācijās un asociācijās. Zemāk sniegts īss ieskats šajās 
aktivitātēs.  
 

3.4.1 Materiālu un konstrukciju institūtā 
 
Patlaban Materiālu un konstrukciju institūtā doktorantūras studiju programmā studē 
Miroslavs Veselovskis no Varšavas Militārās Tehnoloăijas universitātes.  
 
Pēdējos gados Materiālu un konstrukciju institūts ir bijis Ĝoti veiksmīgs ES 
ietvarprogrammu realizācijā. Zemāk dots atsevišėu projektu saraksts, kurās institūts ir 
bijis iesaistīts. 
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� IZM-RTU pētniecības projekts “Vieglo kompozītmateriālu konstrukciju aktīvā 
kontrole” (Nr. 7100, 2006. g.), 

� IZM-RTU pētniecības projekts “Moderno hiperelastīgu materiālu un konstruktīvo 
komponentu īpašību noteikšana un modelēšana” (Nr. 7194, 2007. g.), 

� Taivānas - Latvijas - Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda pētījuma projekts 
“Moderno kompozīto materiālu īpašību novērtēšana” (2005. g. - 2008. g.), 

� Tirgus orientēto pētījuma projekts “Perspektīvā tramvaja vagona virsbūves karkasa 
konstrukcijas projektēšana un ražošana, izmantojot modernas tehnoloăijas”  
(TOP03-13, 2003. g. – 2005. g.), 

� ES 5. programmas projekts “Advanced Composite Sandwich Steel Structures” 
SANDWICH (GROWTH, 2002. g. – 2003. g.), 

� ES 6. programmas projekts “Advanced low cost aircraft structures” ALCAS 
(Integrated Project, 2005. g. – 2011. g.), 

� ES 6. programmas projekts “Modular ship concepts” INTERSHIP (Integrated 
Project, 2003. g. – 2007. g.), 

� ES 6. programmas projekts “Composites and Adaptive Structures: Simulation, 
Experimentation and Modeling” CASSEM (Specific Targeted Research Project, 
2004. g. - 2008. g.), 

� ES 6. programmas projekts “Developing lightweight modules for transport systems 
featuring efficient production and lifecycle benefits at structural and functional 
integrity using risk based design” DE-LIGHT TRANSPORT (Specific Targeted 
Research Project, 2006. g. - 2009. g.), 

� ES 6. programmas projekts “Co-Ordination Action on Advanced Sandwich 
Structures in Maritime Transportation” SAND.CORe (Coordination Action, 2004. 
g. – 2005. g.), 

� Eiropas Savienības (ES) 6. Ietvara Programmas Integrētais Projekts (IP) : 
“Tehnoloăiju integr ācija lai nodrošinātu pasažieriem un videi draudzīgu 
helikopteru projekt ēšanu (Integration of Technologies in Support of a Passenger 
and Environmentally Friendly Helicopter)”, FRIENDCOPTER, Nr. 6805 (RTU), 
Nr. AIP3-CT-2003-502773 (EK), 2004-2008 (54 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas IP: “Perspektīvas un lētas lidmašīnu konstrukcijas 
(Advanced Low Cost Aircraft Structures)”, ALCAS, Nr. 6914 (RTU), Nr. AIP4-CT-
2005-516092 (EK), 2005-2009 (48 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas Mērėorientētais zinātniskais projekts (STREP): 
“Pilnveidot kompozīto materiālu izmantošanu drošā lidmašīnu konstrukciju 
projekt ēšanas praksē balstoties uz spēju precīzi modelēt konstrukciju 
sabrukumu (Improved MATerial Exploitation at Safe Design of Composite 
Airframe Structures by Accurate Simulation of Collapse)”, COCOMAT , Nr. 6785 
(RTU), Nr. AST3-CT-2003-502723 (EK), 2004-2008 (56 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas STREP: ”Kompozīto materiālu un konstrukciju 
modelēšana un eksperimentālā pārbaude (Composite and Adaptive Structures: 
Simulation, Experimentation and Modeling)”, CASSEM, Nr. 6924 (RTU), Nr. 
NMP3-CT-2005-013517 (EK), 2005-2008 (36 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas STREP: “Lietojot riska novērt ēšanu modeĜus, izstrādāt 
vieglos moduĜus transporta sistēmās, kuri no ražošanas un dzīvescikla viedokĜa 
ir daudz efektīvāki un dod ieguvumu no strukturālas un funkcionālas 
integrit ātes viedokĜa (Developing Lightweight Modules for Transport Systems 
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Featuring Efficient Production and Lifecycle Benefits at Structural and Functional 
Integrity using Risk Based design)”, DE-LIGHT Transport, Nr. 7150 (RTU), Nr. 
TST5-CT-2006-031483 (EK), 2006-2009 (36 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas STREP: “ Pielāgojamas un tuvu sākotnējai formai 
reprodukt īvas metodes izstrāde, kas paredzēta kompleksu formu aviācijas 
dzinēju detaĜu ražošanā un atjaunošanā (Flexible and Near-net-shape Generative 
Manufacturing Chains and Repair Techniques for Complex Shaped Aero Engine 
Parts)”, FANTASIA, Nr. 7070 (RTU), Nr. AST5-CT-2006-030855 (EK), 2006-2010 
(48 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas Zinātniski pētnieciskais tīkls (Research Training 
Network): “  Daudzdisciplīnu pētniecība un apmācība kompozītu materiālu 
pielietošanā transporta jomās (Multidisciplinary Research and Training on 
Composite Materials Applications in Transport Modes)”, MOMENTUM , Nr. 7035 
(RTU), Nr. MRTN-CT-2005-019198 (EK), 2005-2009 (48 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas SSA: “Veidot sadarbības tiltus starp ES dalībvalstīm 
un asociētajām valstīm jūrniecības un transporta jomas pētījumos Eiropas 
pētniecības jomas ietvarā (Building Bridges between EU Member and Candidate 
States in Maritime Research on Transport within Frames of European Research 
Area), EUROMAR-BRIDGES, Nr. 7168 (RTU), Nr. TSA5-CT-2006-031304 (EK), 
2006-2008 (18 mēneši). 

 

Andris Čate ir Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas specifiskās programmas „ 
Sadarbība” prioritātes Transports (ietverot Aeronautika) programmkomitejas loceklis 
(pārstāvis no Latvijas). 

Eiropas savienības ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) 
padomes loceklis (Andris Čate  - pārstāvis no Latvijas) . 

Žurnāla „Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas loceklis Andris Čate). 
Starptautiskās konferences Kompozīto materiālu mehānika (2004, 2006, 2008) 
organizācijas komitejas loceklis( Andris Čate). 
 
J.Barkanovs kopš 2007. g ir ES 7. ietvarprogrammas eksperts. 
 
Starptautiskās konferences „Konstrukciju skaitliskā tehnoloăija” (International 
Conference on Computational Stuctures Technology: http://www.civil-
comp.com/conf/cst2008.htm) redkolēăijas loceklis kopš 2006. g. (J.Barkanovs). 
 
Starptautiskās konferences „Viedie materiāli un konstrukcijas: matemātiskā modelēšana 
un skaitĜošana” (International Conference on Smart Materials and Adaptive Structures: 
Mathematical Modelling and Computation: http://smart.cassem.lu/) redkolēăijas loceklis 
kopš 2008. g. (J.Barkanovs)  
 
Japan Prize kandidātu izvirzīšanas komisijas loceklis kopš 2004. g. (J.Barkanovs) 
 
Starptautisko zinātnisko asociāciju IACM (International Association for Computational 
Mechanics) loceklis kopš 1991. g. un AIM (Associazione Italiana di Metallurgia) 
loceklis kopš 2001. (J.Barkanovs) 
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3.4.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
 
� Eiropas komisijas COST C12 akcijas "Konstrukciju kvalitātes uzlabošana, 

izmantojot jaunās tehnoloăijas" vadības komitejas loceklis (K. Rocēns) 
� Reăionālās koordinācijas padomes pie starptautiskās koksnes akadēmijas 

"Mūsdienu koksnes zinātnes problēmas" loceklis (K. Rocēns). Eksperts "Koksne, 
koksnes materiāli, izstrādājumi un konstrukcijas" pie Maskavas valsts mežtehnikas 
universitātes (K. Rocēns) 

� Starptautiskā žurnāla "Civil Engineering and Management" - redkolēăijas loceklis 
(K. Rocēns) 

� BALTGRAF asociācijas periodiskā rakstu krājuma redkolēăijas loceklis. 
(M. Dobelis, J. Auzukalns). 

� ICGG ( International Society for Geometry and Graphics) loceklis (M. Dobelis). 
� BALTGRAF asociācijas prezidents. (M. Dobelis). 2002-2008. 
� LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātĦu apakšnozares 

Profesoru padomes loceklis. (M. Dobelis). 
� IZM-RTU pētniecības projekts “Vanšu pārseguma kompozīto stiepto norobežojošo 

elementu konstrukcijas izstrāde” (Nr. 6964, 2005. g. K.Rocēns L.PakrastiĦš, 
D.Serdjuks) 

� 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. K.Rocēns L.PakrastiĦš, 
D.Serdjuks) 

� 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. 
K.Rocēns L.PakrastiĦš, D.Serdjuks) 

� Vilnius Gediminas Technical University recenzentu kolēăijas loceklis 
specialitātēm 02T "Technological Sciences, Civil Engineering" un 08T 
"Technological Sciences, Materials Engineering" (K.Rocēns, L.PakrastiĦš) 

� Starptautiskās konferences „Modern Building Materials, Structures and 
Techniques”, Vilnius, Lithuania recenzentu kolēăijas locekli (K.Rocēns, 
L.PakrastiĦš, D.Serdjuks) 

• ES COST C25 projekts – „Sustainability of Constructions: Integrated Approach to 
Life-time Structural Engineering” 2006. – līdz šim brīdim (D. Serdjuks);   

� ES COST C12 projekts – „Improvement of Building's Structural Quality by New 
Technologies” 2000. – 2005.g (D. Serdjuks) 

� IZM-RTU projekts R-7082 „CAD tehnoloăiju izpēte un produktivitātes 
palielināšana arhitektūras un būvniecības projektēšanā”. 2007. g. (M. Dobelis). 

� IZM-RTU projekts R-7400 „Koka konstrukciju projektēšanas tehnoloăijas izpēte 
un produktivitātes palielināšana CAD sistēmā SEMA”. 2008. g. (M. Dobelis). 

� RTU projekts FLPP-2009-4  „Koka paneĜu ēku būvelementu digitālo modeĜu 
izstrāde un datu bāzes izveide ražošanas procesam ar CNC darbagaldiem”. 2009. g. 
(M. Dobelis). 

 

3.4.3 Transportbūvju institūtā 
 
� ICTCT (International Cooperation on Traffic Concepts and Theories) loceklis 

(J.Smirnovs); 
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� EUCEET III (European Civil Engineering Education and Training). Izpildītāji: 
dr.sc.ing. J.Smirnovs, dr.sc.ing. J.R.Naudžuns; 

� Uzstāšanās ar referātu “Civil Engineering Education in Latvia” Association of 
European Civil Engineering Faculties” 21,simpozijā Vi ĜĦā 2008.gada maijā; 

� ES programma BRRT/CT98-5079 DURANET network eksperts – A.Paeglītis, 
� 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 ar referātu IABSE 16.kongress Šveicē – A.Paeglītis 
 
3.4.4 Būvražošanas institūtā 
 

• Starptautisko konferenču „Metāli, metināšana un pulvertehnoloăija” MET-97, 
MET-99, MET-05, MET-07, orgkomitejas vadītājs (prof. V. Mironovs).  

• „Höganäs AB” (Zviedrija) konsultants (prof. V. Mironovs). 
• Žurnāla „Būvēt“ redkolēăijas konsultants (prof. V. Mironovs). 
• Starptautisko konferenču „New materials and Technology” (2004, 2006, 2008) 

organizācijas komitejas loceklis (prof. V. Mironovs). Minska, Baltkrievija.  
• Starptautiskās konferences „Theoretical and Experimental Problems of Materials 

Engineering” (http://www.FMMI.vsb.c2/PiME) redkolēăijas loceklis (V. 
Mironovs). Ostravica, Čehija. 

• Starptautiskās konferences „Engineering Materials and Tribology”  
BALTMATTRIB (http://smart.cassem.lu/) redkolēăijas loceklis kopš 2008. g. (V. 
Mironovs), Tallina, Igaunija. 

• Projekts EK PHARE 2003-2006 „Economic and social measures in Latvia”, 
division 2, Appendix 6, N 979-06-03/22/0029. V. Mironovs. Tehnisko terminu 
vārdnīca. (projekta vadītājs – V. Purmalis). 

• BMM prof. grupa ar savu stendu piedalījās izstādēs „Robotika – 2008” un 
„Būvniecības pasaule – 2009” (vadītājs- prof. V. Mironovs). 

 

3.5 Sadarb ība ar darba dev ējiem.  
 
Atskaites periodā visi doktorantūras studijas ar doktora disertācijas aizstāvēšanu 
pabeigušie speciālisti turpina strādāt RTU Būvniecības fakultātē. Līdz ar to sadarbība ar 
galveno darba devēju doktorantiem ir Ĝoti plaša un cieša. Šis stāvoklis gan nenorāda uz 
to, ka vispārējā gadījumā absolventi nevarētu doties darbā arī citās organizācijās. Tas 
Ĝauj secināt, ka sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem bieži vien izpaužas kā 
piedalīšanās zinātnisko pētījumu līgumdarbos un konkursos. Zemāk sniegti atsevišėi 
sadarbības piemēri.  
 
Rīgas Domes satiksmes departamenta izsludinātajā konkursā par labāko pētniecisko 
darbu transporta jomā 2004.gadā galveno balvu ieguva 1.kursa doktoranta Viktora 
Haritonova darbs „ABS segumu izpēte Rīgas ielās”, veicināšanas prēmiju ieguva 
maăistranta K.Mežinieka darbs „Inteliăento transporta sistēmu izmantošanas iespēju 
analīze Latvijā”.  
 
Profesors F.Bulavs vada grantu 01.0625 “SlāĦainu stieĦu strukturālā mehānika” 
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Profesors R. Rikards vada grantu 01.0439 “Kompozītu materiālu un konstrukciju 
optimizācijas metožu izstrāde”.  
 
Profesors K.Rocēns piedalās LZP sadarbības projekta 02.003 “Materiāli Latvijas 
tautsaimniecībai. Tehnoloăiju izstrāde, īpašību izpēte, racionālas izmantošanas 
pamatprincipu izstrāde”. 
 
Profesors V. Mironovs vada Zinātnisko projektu Nr. 09.1072 „Smalki disperso 
feromagnētisko pulveru pielietošana ar naftas produktiem piesārĦotas grunts un ūdens 
attīrīšanai” (Grants).  
 
Profesors V. Mironovs vada Zinātnisko projektu Nr. 08-2135 “Sarežăītās konfigurācijas 
izstrādājumi no metāla pulveriem un to izgatavošanas tehnoloăija” (Grants).  
 
Profesors V. Mironovs vada LZP TOP 05-27 projektu “Sarežăītās konfigurācijas 
izstrādājumi no metāla pulveriem un to izgatavošanas tehnoloăija”. 
 
Profesors V. Mironovs piedalās LZP sadarbības projektā Nr. 02.003 „Materiāli Latvijas 
tautsaimniecībai. Tehnoloăiju izstrāde, īpašību izpēte, racionālas izmantošanas 
pamatprincipu izstrāde”. 
 
Profesors V. Mironovs un kolēău grupa ar savu stendu piedalījās izstādēs „Robotika – 
2008” un „Būvniecības pasaule – 2009”.  
 
Doktorantu skaits, salīdzinot ar bakalauru studijās un maăistrantūras studijās studējošo 
skaitu, ir salīdzinoši niecīgs. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka pēc doktorantūras 
beigšanas absolventi paliek strādāt RTU Būvniecības fakultātē. Līdz ar to par lielāko 
darba devēju (līdz šim)ir uzskatāma RTU Būvniecības fakultāte.  
 
2007.gada 8. – 9.martā Būvniecības fakultātē notika studentu pašpārvaldes organizētās 
Būvnieku karjeras dienas, kurās piedalījās lielākās Latvijas būvniecības nozares 
kompānijas – RBS Skals, STATS, UPB un PBLC.  

 
2008.gada 17.jūnijā Būvniecības fakultātes telpās notika Latvijas Būvinženieru valdes 
sēde, kurā tika izskatīti aktuāli būvinženieru izglītības jautājumi. Sēdē piedalījās arī 
pārstāvji no  LLU – Būvniecības studiju programmas direktore asociētā profesore 
Silvijas Štrausa un Rīgas Celtniecības koledžas direktore Ludmila Okoloviča.  
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1.attēls. LBS valdes sēde Būvniecības fakultātē 2008.gada 17.jūnijā.  

 

4 Vērt ēšanas sistēma 
 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaĦā 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 saskaĦā 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, kas tos apguvis būtu sasniedzis mācību 
priekšmeta mērėi.  
 
Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaĦā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu “ 
Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Zināšanu pārbaude tiek veikta divreiz gadā eksāmenu 
sesiju laikā. Ar visaugstāko atzīmi – 10 balles tiek novērtētas to doktorantu  zināšanas, 
kas papildus programmā paredzētajam zināšanu apjomam par sava darba rezultātiem ir 
ziĦojuši konferencēs, iepazinušies ar citu valstu aktuālu pieredzi u.c. Doktorantūras laikā 
kārtojamo eksāmenu norisi reglamentē RTU Doktorantūras nolikums.  
 
Katra studiju ada noslēgumā doktorantus atestē Būvniecības fakultātes ZinātĦu padome. 
SaskaĦā ar tās slēdzienu students tiek atestēts ar pārcelšanu nākošajā kursā. 
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5 Studenti 
 
Būvniecības doktorantūras studiju programmā kopumā valsts budžets finansē 18 
doktorantu vietas, no tām uz 2009.gada februāri aizpildītas ir 18. UzĦemto studentu 
skaits visā RTU Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (sk. 5.tabulu 
un 2.attēlu), bet pēc tam sācis samazināties.  
 

5.tabula 

Gadi UzĦemtie studenti Doktorantu skaits 
Būvniecības programmā 

1993. 89 - 
1994. 135 2 
1995. 151 4 
1996. 203 3 
1997. 168 4 
1998. 185 7 
1999. 197 10 
2000. 238 8 
2001. 240 9 
2002 228 8 
2003. 242 6 
2004. 260 16 
2005. 409 15 
2006. 490 16 
2007. 439 15 
2008. 370 5 
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2.attēls. UzĦemto studentu skaits.  

(Doktorantūras studijās uzĦemto skaits atainots izmantojot mērogu 10:1) 
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5.1 Atskaites period ā aizst āvētie promocijas darbi: 
 
Leonīds PakrastiĦš „Hierarhisku vanšu konstrukciju racion ālas formas”. Aizstāvēts 
RTU promociju padomē „RTU – P 06” 2005.gada 13.janvārī.  
Zinātniskā darba vadītājs : Dr.habil.sc.ing., prof. K.Rocēns 
Pēc promociju darba aizstāvēšanas L.PakrastiĦš turpina strādāt RTU Būvniecības 
fakult ātē. 
 
Genādijs Šahmenko „Pētījumi betona sastāvu projekt ēšanā un optimizācijā 
plastiskiem maisījumiem”  
Aizstāvēts RTU promociju padomē „RTU – P 06” 2005.gada 24.februārī. 
Zinātniskā darba vadītājs : Dr.sc.ing., doc. J.Biršs. 
Pēc promociju darba aizstāvēšanas G.Šahmenko turpina strādāt RTU Būvniecības 
fakult ātē. 
 
Kaspars KalniĦš „Virsmas atbildes metodes riboto kompozito paneĜu optimālā 
projekt ēšanā”. 
Aizstāvēts RTU promociju padomē „RTU – P 03” 2006.gada 2.novembrī. 
Zinātniskā darba vadītāji : Dr.habil. sc.ing., prof. R.Rikards un Dr.sc.ing., asoc.prof. 
J.AuziĦš 
Pēc promociju darba aizstāvēšanas K.KalniĦš turpina strādāt RTU Būvniecības 
fakult ātē. 
 
Atis Zari Ħš „AutoceĜa dinamiskā uztvere, vizuālās kvalitātes novērt ēšanas un 
optimizācijas iespējas”. 
Aizstāvēts RTU promociju padomē „RTU – P 06” 2006.gada 18.septembrī. 
Zinātniskā darba vadītājs: Dr.sc.ing., prof. J.R.Naudžuns 
Pēc promociju darba aizstāvēšanas A.ZariĦš turpina strādāt RTU Būvniecības 
fakult ātē. 
 
Normunds Tirāns „Liektu dzelzsbetona elementu pastiprināšana ar kompozīto 
materiālu uzlikām 
Aizstāvēts RTU promociju padomē „RTU – P 06” 2007.gada 15.janvārī. 
Zinātniskā darba vadītājs: Dr.habil.sc.ing., prof. F.Bulavs 
Pēc promociju darba aizstāvēšanas N.Tirāns turpināja strādāt RTU Būvniecības 
fakult ātē. 
 
Māris KaĜinka „Arhitekt ūras telpiskās dokumentēšanas tehnoloăija”.  veidošanos 
Aizstāvēts RTU promociju padomē „RTU – P 06” 2008.gada 19.decembrī. 
Zinātniskā darba vadītājs: Dr.habil.hist. un dr.geogr., prof. J.Štrauhmanis.  
Pēc promociju darba aizstāvēšanas M.KaĜinka turpina str ādāt RTU Būvniecības 
fakult ātē. 
 
Šie rezultāti liecina par to, ka pagaidām Būvniecības fakultāte ir vienīgais darba 
devējs absolventiem. Tas gan nekādā ziĦā nenorāda uz to, ka absolventi nevarētu 
strādāt citur.  
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5.2 Doktora darbs izstr ādes stadij ā 
 

1.kurss 
 
Jānis Barkāns,  «Rīgas pilsētas transporta sistēmas izpēte» zin.vad.: J. Smirnovs, prof., 
Dr. sc. ing. 
 
Reinis Beitlers, «SlāĦaino kompozīto konstrukciju optimālās projektēšanas metožu 
izstrāde» zin.vad.: K. KalniĦš, doc., Dr. sc. ing. un A. Skudra, asoc. prof., Dr. sc. ing. 
 
Krist īne Malnača,  «Asfaltēto segu atjaunošanas programmas sagatavošanas metožu 
novērtējums un to pielietojums Latvijas valsts autoceĜu tīklā» zin.vad.:J. Smirnovs, prof., 
Dr. sc. ing. 
 
Andris Paeglītis, «Drošuma līmeĦa noteikšana eksplutācijā esošiem tiltiem» zin.vad.:A. 
Paeglītis, prof., Dr. sc. ing. 
 
Māris Pebo,  «Rīgas transporta sistēmu modeĜu izstrāde un dažādu attīstības scenāriju 
analīze» zin.vad.:A. Paeglītis, prof., Dr. sc. ing. 
 
Intars RēveliĦš, «Siltuma un mitruma plūsmu fizika. Siltumizolācijas materiālu 
pētījumi» zin.vad.: J. Biršs, doc., Dr. sc. ing. 

 
2.kurss 

Edgars Eglītis, «Kompozītu konstrukciju nestspējas dinamisko efektu problēmas» 
zin.vad.: K. KalniĦš, doc., Dr. sc. ing. 
 
Ziedonis Lazda, «AutoceĜu labiekārtojuma ietekmes analīze uz satiksmes drošības 
līmeni un ātruma izvēli» zin.vad.:J. Smirnovs, prof., Dr. sc. ing. 
 
Ieva Paegle, «Stiegrošanas paĦēmienu izstrāde bīdes stiprības paaugstināšanai betona 
konstrukcijās» zin.vad.:L. PakrastiĦš, asoc. prof., Dr. sc. ing. 
 
Andrejs Pupurs, «Konstruktīvā fibrobetona nestspējas mikromehānika» zin.vad.:A. 
KrasĦikovs, prof., Dr. sc. ing. 
 
Gunārs Silabriedis,  «Eupos-Rīga ăeodēziskais atbalsta tīkls un tā daudzfunkcionālā 
lietošana» zin.vad.: J. Balodis, prof., Dr. sc. ing. 
 
Miroslaw Wesolowski (Polija),  «Iedarbīga apgrieztā paĦēmiena pilnveidošana un 
apstiprināšana progresīvu kompozītu materiālu īpašību raksturošanai» zin.vad.:  
J. Barkanovs, asoc. prof., Dr. sc. ing. 
 

3.kurss 
 
Ăirts BērziĦš,  «Konstrukciju izstrāde no izliekti-ieliektām kompozītmateriālu 
loksnēm» zin.vad.: K. Rocēns, prof., Dr. habil. sc. ing. 
 
Kaspars Bondars, «Mūra pārseguma konstrukciju analīze un rekonstrukcija» 
zin.vad.:A. Korjakins, prof., Dr. sc. ing. un V. Lapsa, doc., Dr. sc. ing. 
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Kristaps Gode, 1979, «Apkārtējās vides ietekme uz dzelzsbetona siju tiltu kalpošanas 
laiku» zin.vad.: A. Paeglītis, prof., Dr. sc. ing. 
 
Patricija Kara,  «Kompozīto materiālu čaulu optimizācijas metožu izstrāde» zin.vad.: 
A. Korjakins, prof., Dr. sc. ing. 
 
Uldis Lencis, «Betona un dzelzsbetona struktūras, kā arī stiprības pētījumi, pielietojot 
negraujošās un graujošās izpētes metodes» zin.vad.: A.Korjakins, prof., Dr.sc.ing. 
 
Mārti Ħš Vilnītis, «Jaunās paaudzes gāzbetona ar tilpummasu 350–400 kg/m3 fizikāli 
mehānisko īpašību izpēte» zin.vad.: J. Noviks, prof., Dr. sc. ing 
 

5.3 Doktora darbs tiek gatavots iesniegšanai 
promociju padom ē 

 
Boriss JeĜisejevs,  „Vienota valsts ceĜu ikdienas uzturēšanas koncepcija”, zinātniskais 
vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. J.Naudžuns; 
 
Viktors Haritonovs . "Uz stingas pamatnes asfaltbetona virskārtas segumu paliekošu 
deformāciju dinamikas pētījums " zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. 
J.Naudžuns; 
 
Aleksandrs Ivaškovs, „Vibrācijas un akustisko materiālu īpašību pētījumi kompozītu 
konstrukcijās”, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.habil.sc.ing. R.Rikards; 
 
OĜăerts OzoliĦš, „Kompozīto materiālu plānsienu konstrukciju optimizācija”, 
zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. A..Čate; 
 
Andrejs KovaĜovs, "Helikoptera rotora lāpstiĦas aktivā kontrole vērpes slogojumā" 
(Activ twist of helicopter rotor blade), zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. 
A.Čate. 
 
Eduards Skuėis, „"Svārstību kontrole vieglo kompozito materiālu konstrukcijās” 
zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. J.Barkanovs. 

 
 

6 Akadēmiskais personāls 
 

Būvniecības fakultātes vidējais mācību spēku vecums pēdējos gados ir samazinājies 
(sk.6.tabulu). Salīdzinot ar citām RTU fakultātēm, saskaĦā ar 2008.gada 15.jūnija 
datiem, esam paši jaunākie.  
 

6. tabula 

RTU mācību spēku vidējais vecums 
Struktūrvienība 

2006. 2007. 2008. 
APF 53,85 51,49 53,58 
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6. tabula 

RTU mācību spēku vidējais vecums 
Struktūrvienība 

2006. 2007. 2008. 
BF 52,16 48,38 49,04 

DITF 49,02 48,70 49,83 
EEF 54,98 50,33 51,28 
ETF 57,54 54,03 56,17 
IEF 50,19 49,44 50,23 

MĖF 53,03 53,09 53,02 
TMF 54,20 51,33 53,33 

Dati 2006.gada 15.jūnijā, 2007.gada 15.jūnijā, 2008.gada 15.jūnijā. 
 
Būvniecības fakultātes mācību spēku amatu izmaiĦas dinamika sniegta zemāk (sk. 
7.tabulu). Redzam, ka līdz ar studentu skaita pieaugumu palielinājies arī mācību spēku 
skaits.   

 
7. tabula  

Mācību spēku amats 2006 2007 2008 
Profesori 16 17 17 
Asoc. profesori 8 9 8 
Docenti 29 29 37 
Lektori 16 14 25 
Asistenti 17 17 20 
Kopā 86 86 107 

 

Doktorantūras studiju programmas ”Būvniecība” studiju zinātniskie vadītāji : 
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• Dr.habil.sc.ing., prof. K.Rocēns 

• Dr.habil.sc.ing., prof. F.Bulavs 

• Dr.geogr., Dr.habil.hist., prof. 
J.Štrauhmanis 

• Dr.sc.phys., prof. J.Balodis 

• Dr.sc.ing., prof. J.Naudžuns 

• Dr. sc.ing., prof. A.Čate 

• Dr.sc.ing., prof. A.Paeglītis 

• Dr.sc.ing., prof. A.Korjakins 

• Dr.sc.ing., doc. J.Biršs 

• Dr.habil.sc.ing., prof. 
V.Mironovs 

• Dr.sc.ing., docents V.Ā.Lapsa  

• Dr.sc.ing., prof. J.Smirnovs 

• Dr.sc.ing., prof. J.Barkanovs 

• Dr.sc.ing., prof.A.KrasĦikovs 

• Dr.sc.ing., prof.J.Noviks 

• Dr.sc.ing., asoc.prof. 
L.PakrastiĦš 

• Dr.sc.ing., doc. K. KalniĦš 

 

Programmā iesaistītie mācību spēki:  

• Dr.sc.ing., prof. R.OzoliĦš 

• Dr.sc.ing., prof. M.Dobelis 

• Dr.sc.ing., asoc.prof. A.Skudra 

• Dr.sc.ing., asoc.prof. D.Serdjuks 

• Dr.oec., prof. V.Paršova 

• M.sc.ing. , pr.doc. A.AuziĦš 

• Dr.sc.ing, asoc.prof A.Žirovecka 

• Ms.paed., pr.doc. I.SiliĦa 

 
Analizējot doktorantūras studijās iesaistīto akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, 
varam secināt, ka tajā ir iesaistīti 15 profesori un 4 asociētie profesori. Pasniedzēju 
īpatsvars ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 92% no kopējā 
programmā iesaistīto pasniedzēju skaita. Ja vērtē pasniedzējus, kas vada profilējošos 
priekšmetus, tad zinātĦu doktoru īpatsvars ir 95%.  
 
ĥemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 
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7 Pašnovērt ējums – SVID analīze 
 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
 

Stiprās puses (SP)                                                  
RTU prestižs                       +2                                              
Būvn. specialitātes prestižs +1                                              
Kvalificēti mācībspēki        +2                                              
Labas datorklases                +3                                              
Iespējas publicēties             +3                                   +22     
Relatīva brīvība                   +3                                              
AtvaĜinājums vasarā            +3                                   +20     
Arvien kvalitatīvāks                                                                        
reflektantu kontingents      +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +19                              
                                                                             +16 
                                                                           
                                        SP+VV= +12               +14 
                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                                                     (+4;+12) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 
                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)  
Sarežăītais finansiālais stāvoklis - 2                     -2                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                          Studijas ārzemēs        +2 
Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 
   D KOPĀ               -4                                                                 Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                             I KOPĀ                 +8 
  
       I +D = 8-4=4                                                                                                                                                

BF SVID  (+4;+12) 
                                                                        

2.attēls 

Vājās vietas (VV) 
 
Trūkst mācību literatūras          -2 
Novecojusi māc.lab. iekārta      -2 
Nav lielo auditoriju                   -1 
Nolietota infrastruktūra/ēkas    -2 
VV KOPĀ..................-7 
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Būvniecības un BūvzinātĦu programmu SVID analīze (2.attēls.) Ĝauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana, literatūras trūkums 
latviešu valodā. Papildus tam jāatzīmē, ka palielinās draudi, jo neskaidrais finansiālais 
stāvoklis rada nedrošību.  
 

8 Salīdzinājums ar starptautiskajām studiju 
programmām 

 

Starptautiskajam salīdzinājumam izvēlētas Būvniecības doktorantūras programmas no 
Vīnes Tehniskās universitātes (Austrija), Alabamas universitātes (ASV), Čehijas 
Tehniskās universitātes Prāgā (Čehija) un Tallinas Tehnoloăijas universitātes (Igaunija). 
 

Lai uzsāktu studijas Alabamas universitātes, Tallinas Tehnoloăijas universitātes Čehijas 
Tehniskās universitātes un RTU doktorantūrā pretendentiem ir jābūt maăistra grādam 
būvniecībā. Vīnes Tehniskajā universitātē un pretendentiem ir jābūt ar maăistra grādu vai 
inženiera kvalifikāciju būvniecībā.  
 

Studiju ilgums katrā no minētajām universitātēm ir atšėirīgs. Tas svārstās no minimālā 
studiju laika – 1 gads Alabamas universitātē, 3 gadi Vīnes TU, RTU un Čehijas TU līdz , 
4 gadiem Tallinas Tehnoloăijas universitātē. Čehijas TU ir definēts arī maksimālais 
studiju laiks – 8 gadi. Arī RTU ir noteikts šāds limits – 5 gadi klātienē un 7 gadi 
neklātienē.  
 

Bieži vien, katram doktorantūras studentam studiju programmā ir atšėirīgi priekšmeti. Par 
to netieši liecina arī tas, ka no salīdzinājumā iekĜautajām doktorantūras programmām 
tikai trīs augstskolās ir definēti kopīgo mācību priekšmetu apjomi: RTU – 15, TTU – 10 
kredītpunktu apjomā un Alabamas universitātē – 24 kredītstundu apjomā.  
 

Doktorantūras studijās, parasti, nav liels studentu skaits, līdz ar to vairākās universitātēs 
netiek definēti kopējie studiju priekšmeti, bet gan tikai specializējošo mācību priekšmetu 
apjoms, kurus doktorants kopīgi ar savu zinātnisko vadītāju izvēlas saskaĦā ar pētnieciskā 
darba tēmu. Analīzē iekĜauto studiju programmu specializējošo priekšmetu apjoms ir 
salīdzināms un svārstās no 18 ECTS kredītpunktiem Vīnes TU līdz 24 kredītstundām 
Alabamas universitātē un 25 kredītpunktiem Tallinas Tehnoloăijas universitātē. 
 

Visās salīdzinājumā iekĜautajās programmās ir paredzēta disertācijas izstrāde. Tās 
rezultāti ir vai nu jāpublicē kā, piemēram, Alabamas universitātē vai arī publiski jāaizstāv 
komisijas priekšā. Jāatzīmē, ka gan RTU gan Čehijas TU trešais studiju gads ir paredzēts 
tikai disertācijas izstrādei un šajā laikā doktorantam nav jāapmeklē lekcijas, kas Ĝauj 
studentam vairāk pievērsties konkrētas problēmas padziĜinātai izpētei.  
 
Pēc doktorantūras studiju beigšanas RTU tiek piešėirts inženierzinātĦu doktora grāds 
(latīniskais saīsinājums – Dr.sc.ing.), Čehijas TU, Alabamas universitātes un Tallinas TU 
– Ph.D. grāds, pēc studiju veiksmīgas beigšanas Vīnes TU – tehnisko zinātĦu doktors 
(Doktor der technischen Wissenschaften; latīniskais saīsinājums – Dr. techn.).  
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Salīdzinājumā iekĜauto programmu struktūras un satura analīze (sk 8.tabulu) Ĝauj secināt, 
ka RTU realizētā Būvniecības doktorantūras programma ir līdzīga Eiropas un 
ZiemeĜamerikas universitāšu piedāvātajām programmām, bet it sevišėi ar Čehijas TU un 
Tallinas TU realizētajām.  

RTU doktorantūras studiju programmas „Būvniecība” salīdzinājums ar LLU 
doktorantūras studiju programmu „B ūvzinātne” 

 
Latvijā RTU doktorantūras studiju programmai „Būvniecība” līdzīga akreditēta 
doktorantūras studiju programma „Būvzinātne” tiek realizēta Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē. Tāpat kā RTU arī LLU, uzsākot studijas doktorantūras programmā, 
reflektantiem jābūt maăistra grādam vai tam pielīdzinātai izglītībai. Bez tam, LLU 
definējusi, ka reflektantiem, kuri maăistra grādu ieguvuši citā zinātnes nozarē, attiecīgās 
doktora studiju programmas vadītājs un katedra vai institūts var noteikt iestājeksāmenu 
izvēlētajā zinātnes nozarē. 
 
Studiju ilgums un apjoms kredītpunktu izteiksmē abās universitātēs pilna laika klātienes 
studijās ir vienāds – 6 semestri un 144 kredītpunkti. Arī programmu struktūra ir līdzīga 
(sk. 1.tabulu). Atšėirības vērojamas salīdzinot studiju programmu saturu. RTU piedāvā 
iespēju specializēties transportbūvju, būvkonstrukciju un automatizētās projektēšanas, 
būvju konstrukcijas un rekonstrukcijas, kā arī ăeodēzijas, kartogrāfijas un nekustamā 
īpašuma pārvaldības virzienos. Savukārt LLU ir sekojoši studiju virzieni: būvmateriāli un 
tehnoloăija, būvmehānika, būvkonstrukcijas, ăeodēzija, siltuma, gāzes un ūdens 
inženiersistēmas. Līdz ar to ir redzams, ka katra universitāte piedāvā atšėirīgus 
specializāciju virzienus.  
 

1.tabula 

Krit ēriji R īgas TU Latvijas Lauksaimnecības 
universitāte 

Studiju ilgums 6 semestri – 3 gadi 6 semestri - 3 gadi 

Obligātie studiju 
priekšmeti 

15 kredītpunkti 
20 – 28 kredītpunkti (ieskaitot 

svešvalodu 4 KP) 

Specializācijas 
priekšmeti 

21 kredītpunkts (ieskaitot 
svešvalodu 6 KP) 

10 - 22 kredītpunkti 

Br īvās izvēles 
priekšmeti 

6 kredītpunkti - 

Zinātniskais darbs Apjoms – 102 KP Apjoms – 94 – 114 KP 

Nobeiguma 
pārbaude 

Disertācijas publiska 
aizstāvēšana 

Disertācijas publiska 
aizstāvēšana 

 
Gan RTU gan LLU studijas tiek pabeigtas ar zinātniskā darba – disertācijas izstrādi un 
publisku aizstāvēšanu. Pēc sekmīgas studiju programmas pabeigšanas abās universitātēs 
studenti iegūst inženierzinātĦu doktora grādu (Dr.sc.ing.).  
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8.tabula   

Krit ēriji R īgas TU Vīnes TU 
Alabamas 
universitāte Čehijas TU 

Tallinas 
Tehnoloăijas 
universitāte 

Studiju ilgums 6 semestri – 3 gadi 3 gadi Minimums – 1 gads 3 gadi 4 gadi 

Kopējie studiju 
priekšmeti 

15 kredītpunkti Nav 24 kredītstundas Nav 10 kredītpunkti 

Specializācijas 
priekšmeti 

15 kredītpunkti + 
svešvaloda (6 KP) = 
21KP 

18 ECTS 
kredītpunkti 

24 kredītstundas 
6 priekšmeti + 2 

svešvalodas 
25 kredītpunkti 

Disertācija Apjoms – 102 KP 
Apjoms – 162 

ECTS 

Apjoms – 24 
kredītstundas.  
Tā jāpublicē 

Disertācija 
jāiesniedz ne 

vēlāk kā 7 gadu 
laikā pēc 
iestāšanās 

doktorantūrā 

Apjoms – 125 
KP. 

Nobeiguma pārbaude 
Disertācijas publiska 
aizstāvēšana 

Disertācijas 
publiska 

aizstāvēšana 

Nobeiguma 
eksāmens 

Valsts 
eksāmens un 
disertācijas 
publiska 

aizstāvēšana 

Disertācijas 
publiska 

aizstāvēšana 
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9 Aptaujas rezultāti  
 
RTU tiek veikta studentu anketēšana par visiem pasniegtajiem studiju priekšmetiem. Ar 
rezultātiem var iepazīties par priekšmetu atbildīgais mācību spēks, kā arī struktūrvienības vadītājs. 
Rezultāti ir pieejami ORTUS vidē mapē “Anketēšana” 
 
Ar nolūku noskaidrot doktorantu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju programmu 
tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz sekojošiem anketā 
apkopotiem jautājumiem (sk. 9.tabulu):  
 

9.tabula 

Uzdevums Lielā mērā DaĜēji  Nemaz 

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt 
un interpretēt iegūtos datus 

   

Iegūt spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, 
kas nodrošina vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas 
priekšā 

   

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu 
zinātnisko atklājumu iespaidu uz būvniecības nozari 

   

Apgūt būvzinātnes aktuālākos jaunumus    

Iegūt spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē 

   

Iegūt kontaktus ar citu valstu zinātniekiem, piedalīties 
konferencēs 

   

 
Pavisam tika izplatītas 20 anketas, no kurām atpakaĜ saĦemtas tikai 15, tai skaitā 3 darba devēju, 6 
pasniedzēju un 6 doktorantu aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika apstrādāti sekojoši: 

• Par atbildi „lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 
• Par atbildi „daĜēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 
• Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  -2 punkti. 

 
Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. Līdz ar to 
iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām pusēm. Rezultāti 
apkopoti 3.attēlā.  
 
Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka jaunie inženierzinātĦu 
doktori samērā vāji apguvuši spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku jautājumu izpētē (12,5%) 
un pietiekami nav apguvuši spēju darboties daudznozaru komandās (50%) un. Tas arī būtu 
saprotams, jo doktorantūras studijas galvenokārt paredz individuālu darbu. Vienlaicīgi darba 
devēji ir apmierināti ar doktoru spēju organizēt un veikt eksperimentus (100%). 
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Paši doktoranti par programmas vājo posmu uzskata nepietiekamās iespējas darboties 
daudznozaru komandās (58%), bet visaugstāk novērtē studiju laikā doto iespēju piedalīties 
konferencēs un iegūt kontaktus ar ārvalstu zinātniekiem (88%). Tā ir atšėirība no aptaujas, kas 
veikta pirms sešiem gadiem, kad visaugstāko novērtējumu ieguva jautājums par apgūstamo spēju 
izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu (92%). 
Acīmredzami, ka pēdējos gados ir uzlabojusies materiālā situācija, kas Ĝāvusi biežāk piedalīties 
konferencēs ārzemēs.  
 
Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūta spēja organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē un piedalīties daudznozaru komandu darbā(57%). Savukārt par vislabāk apgūto 
prasmi pasniedzēji uzskata iespēju veidot starpatautiskos kontaktus un piedalīties 
konferencēs(93%), kā arī  spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas priekšā (86%). Tas 
liecina, ka jaunie inženierzinātĦu doktori lielā mērā ir gatavi uzsākt pedagoăisko darbību mūsu 
universitātē, kas ir viens no galvenajiem doktorantūras studiju mērėiem.  
 
Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā doktorantūras programma Ĝauj iegūt labu 
teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt komandā un organizēt tās 
darbu.  
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Aptaujas rezult āti
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10 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
 
 
Atskaites periodā pasniedzēju kontingenta vidējais vecums ir pazeminājies, jo darbu ir 
uzsākuši vairāki gados jauni kolēăi un visā RTU esam paši jaunākie. Tomēr aizvien 
aktuāls ir jautājums par pasniedzēju paaudžu nomaiĦu atsevišėās profesoru grupās. Pie šī 
jautājuma jāstrādā kā atbilstošo profesoru grupu vadītājiem, tā arī fakultātes vadībai. 
 
Lai arī atskaites periodā ir izdevies būtiski uzlabot fakultātes infrastruktūras stāvokli, 
darba šajā joma vēl ir daudz. Fakultāte lielas cerības turpina saistī ar RTU attīstības 
fonda darbību, kas atĜautu ievērojami uzlabot nolietojušos fakultātes infrastruktūru. 
 
Lai arī doktorantūras studentiem ir jāspēj studēt tehnisko literatūru svešvalodā, kuras 
apjoms pēdējos gados mūsu bibliotēkā un konkrētās struktūrvienībās ir patiešām strauji 
palielinājies, aizvien ir aktuāls jautājums par mācību literatūras izdošanu un rakstīšanu 
latviešu valodā. Arī šis ir problēmu loks, kas ir jārisina nepārtraukti.  
 
Līdz ar iestāšanos ES daudz aktuālāks kĜūs jautājums par pasniedzēju atalgojumu Latvijā 
un citās ES universitātēs. Zināma nozīme konkurencē ar citām ES universitātē ir dažādu 
organizāciju veidotajiem universitāšu rangiem. Domas par to lietderību ir atšėirīgas, bet 
nonākt vismaz saraksta pirmajā tūkstotī nebūtu slikti. Tā kā darbaspēka plūsma ES 
teritorijā ir brīva, tad var veidoties situācija, ka pēc sekmīgas doktorantūras studiju 
pabeigšanas jauno zinātnieku darba vieta nebūs Latvijā, bet gan ārpus tās. Acīmredzami, 
ka tas ir jautājumu loks, kas jārisina valsts līmenī.  
 
2009.gada pavasarī esam iesnieguši projektu (paredzētais finansējums 1,4 miljoni latu) 
par iespējām piesaistīt cilvēkresursus zinātniskajai darbībai, kas varētu sniegt papildus 
finansējumu tieši gados jaunajiem Būvniecības fakultātes zinātniekiem un doktorantiem.  
 
2009.gada pavasarī esam arī iesnieguši datus projektam ES finansētajai aktivitātei 
2.1.1.3.1 par Būvzinātnes un arhitektūras ekselences centra izveidi. Sarežăītajos 
finansiālajos apstākĜos problēmas varētu rasties ar līdzfinansējuma nodrošināšanu, par ko 
jādomā jau tagad.  
 

Pašnovērtējuma ziĦojums apspriests un apstiprināts Būvniecības un civilās 
celtniecības nozares studiju nozares komisijas sēdē 2009.gada 3.aprīlī  

(protokols Nr                 ). 

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

 (protokols Nr.               ). 

 

BF Domes priekšsēdētājs       J.Smirnovs 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 
Būvniecības fakultāte 

 
Būvniecības studiju programmas BŪVNIEC ĪBAS doktora studiju  

 
SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 

 
1. Iepriekšējā izglītība 
 
Lai uzsāktu studijas doktora programmā ir nepieciešams sekmīgi pabeigt RTU maăistra 
studijas būvzinātnē vai maăistra profesionālās studijas būvniecībā vai transportbūvēs, vai 
līdzvērtīgas citas studiju programmas studijas, kuru pielīdzināšanu ir akceptējusi 
Būvniecības fakultātes Dome 
 
2.Programmas īstenošanas nosacījumi 
 
2.1 Mērėis 
 
Studiju mērėis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un 
pedagoăiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē. 
 
2.2 Uzdevumi un plānotie rezultāti 
 
Doktora studiju programma lekcijās, praktiskās un laboratorijas nodarbībās un 
patstāvīgās studijās paredz: 

• Apgūt ar Būvniecības nozari saistīto fundamentālo zinātĦu pamatus; 
• Apgūt nozarei atbilstošās analītiskās un eksperimentālās pētniecības, un 

iegūto rezultātu zinātniskās apstrādes metodes; 
• Iegūt prasmi aizstāvēt savu viedokli zinātniskajās diskusijās un gatavot 

zinātniskās publikācijas specialitātē. 
 

Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un 
inteliăences pakāpi, Ĝaujot uzsākt zinātniski – pedagoăisko un sabiedrisko darbu, 
kontaktēties ar citiem zinātniekiem. 

 
2.3 Piedāvājamās izglītības saturs 

 
Doktora studiju programma paredz apgūt būvniecības profilam atbilstošus teorētiskos 
priekšmetus (Skaitlisko metožu pielietošana būvniecībā, Modernie materiāli būvniecībā), 
specializācijas priekšmetus pa virzieniem (Transportbūvju matemātiskā modelēšana, 
Transporta sistēmu loăistika, Galīgo elementu metode, Satiksmes plānošana, Tilti, 
Satiksmes ceĜi, Konstrukciju optimizācija, Materiālu sabrukuma teorijas, DaudzslāĦu un 
trīsslāĦu konstrukcijas, Svārstību dzišana, Konstrukciju optimizācija, Cementa 
kompozīti un to konstrukcijas, koksnes materiāli un konstrukcijas, Betonmācība, 
Konstrukciju elementu šĜūde, KĜūdu teorija un ăeodēzisko mērījumu izlīdzināšanas 
teorija, Augstākā ăeodēzija, Ăeodinamika, Fotogrammetrija un tālizpēte, Nekustamā 
īpašuma pārvaldība, Digitālā kartogrāfija, Globālās navigācijas satelītsistēmas, 
Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas.) kā arī svešvalodas un izstrādāt zinātnisko darbu. 
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2.4 Programmas struktūra 
 
A OBLIGĀTIE VIRZIENA PRIEKŠMETI     15KP 
 
1. Skaitlisko metožu pielietošana būvniecībā    10 KP 
2. Modernie materiāli būvniecībā     5 KP 
 
B IEROBEŽOTĀS IZVĒLES SPECIALIZ ĀCIJAS PRIEKŠMETI  15 KP 
 
1. Transportbūvju matemātiskā modelēšana    10 KP 
2. Transporta sistēma un loăistika     10 KP 
3. Galīgo un robeželementu metode     10 KP 
4. Cementa kompozīti un to konstrukcijas    10 KP 
5. Koksnes materiāli un konstrukcijas    10 KP 
6. Betonmācība       10 KP 
7. Satiksmes plānošana      5 KP 
8. Tilti          5 KP 
9. Satiksmes ceĜi        5 KP 
10. Konstrukciju optimizācija      5 KP 
11. Materiālu sabrukuma teorijas     5 KP  
12. DaudzslāĦu un trīsslāĦu konstrukcijas    5 KP 
13. Svārstību dzišana       5 KP 
14. Konstrukciju optimizācija      5 KP 
15. Konstrukciju elementu šĜūde     5 KP 
16. KĜūdu teorija un ăeodēzisko mērījumu izlīdzināšanas teorija 10KP 
17. Augstākā ăeodēzija      10 KP 
18. Ăeodinamika       7 KP 
19. Fotogrammetrija un tālizpēte     8 KP 
20. Nekustamā īpašuma pārvaldība     8 KP 
21. Digitālā kartogrāfija      7 KP 
22. Globālās navigācijas satelītsistēmas    5 KP 
23. Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas    5 KP 
 
C VALODAS         6 KP 
 
1. AngĜu valoda       6 KP 
2. Vācu valoda       6 KP 
 
D BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI       6KP 
E ZINĀTNISKAIS DARBS                 102 
KP 
              Kopā           144 KP 
 
3. Doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls. 
 
15 profesori un 3 asociētie profesori. Pasniedzēju īpatsvars ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. 
un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 92% no kopējā programmā iesaistīto pasniedzēju 
skaita. Ja vērtē pasniedzējus, kas vada profilējošos priekšmetus, tad zinātĦu doktoru 
īpatsvars ir 95%. 
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3.1 Programmas studiju zinātniskie vadītāji 
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• Dr.habil.sc.ing., prof. K.Rocēns 

• Dr.habil.sc.ing., prof. F.Bulavs 

• Dr.habil.hist., prof. J.Štrauhmanis 

• Dr.sc.phys., prof. J.Balodis 

• Dr.sc.ing., prof. J.Naudžuns 

• Dr. sc.ing., prof. A.Čate 

• Dr.sc.ing., prof. A.Paeglītis 

• Dr.sc.ing., doc. J.Biršs 

• Dr.habil.sc.ing., prof. V.Mironovs 

• Dr.sc.ing., docents V.Ā.Lapsa  

• Dr.sc.ing., prof. J.Smirnovs 

• Dr.sc.ing., prof. J.Barkanovs 

• Dr.sc.ing., prof. A.Korjakins 

• Dr.sc.ing., prof. A.KrasĦikovs 

• Dr.sc.ing., doc. K. KalniĦš 

• Dr.sc.ing., asoc prof. L.PakrastiĦš 

• Dr.sc.ing., prof. J.Noviks 

 
3.2 Programmā iesaistītie mācību spēki 

 

• Dr.sc.ing., prof. R.OzoliĦš 

• Dr.sc.ing., asoc.prof. A.Skudra 

• Dr.sc.ing., asoc.prof. D.Serdjuks 

• Dr.sc.ing., prof. M.Dobelis 

• Dr.sc.ing., asoc.prof. A.Žiravecka 

• Ms.paed., pr.doc. I.SiliĦa 

• Dr.oec., prof. V.Paršova 

• M.sc.ing., pr.doc. A.AuziĦš 

• Dr.sc.ing., lektors M.KaĜinka 

 

4. Struktūrvienību uzskaitījums. 

Doktora darbs tiek izstrādāts Būvniecības fakultātes struktūrvienībās, Būvmateriālu 
laboratorijā, CeĜu būvmateriālu laboratorijā, Būvzinātnes centrā, kā arī daĜēji izmantojot 
uz savstarpējas vienošanās pamata LU Polimēru mehānikas institūta materiāli – tehnisko 
bāzi.  

5. Studiju izmaksu aprēėins. 
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Studiju vietas bāzes finansējuma aprēėins 2009./2010.m.g.(2008.g. cenās) 
 Lati % 
1.Darba alga         1004,43 50,51 
1.1.Pasniedzēju darba alga uz 1 studiju vietu. 

Profesors 0,15 
x 
min.likm. 1101 x mēn. 12  : st.sk. 15      = 132,12  

As.prof. 0,15  881  12  15  105,72  

Docents 0,30  705  12  15  169,2  

Lektors 0,25  564  12  15  112,8  

Asistents 0,15  451  12  15  54,12  

         573,96 57,14 

1.2.Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studiju vietu.       
           

573,96 
 : d/a 
propor. 2 

x 
person.pr. 1,5             = 430,47 42,86 

           

2.Soc.nodoklis uz 1 studiju vietu       241,97 12,17 
           

1004,43 x 24,09 % 0,2409            = 241,9672  
           
3.Komand ējumu un dien.braucienu izmaksas uz 1 studiju vietu    29,58 1,49 
           
4.Pakalpojumu izmaksas uz 1 studiju vietu      469,29 23,60 
4.1.Sakaru pakalpojumu izmaksas      9,98 2,13 
4.1.1.TālruĦu pakalpojumi:         
           

abon.mak. 5,7 x  PVN 1,18 x  mēn. 12  + sar.ilg 20 
x 
dien.sk.   

    x 240 
x 
1min.ce. 0,035  : st.sk. 50         = 4,97  
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Studiju vietas bāzes finansējuma aprēėins 2009./2010.m.g.(2008.g. cenās) 
 Lati % 
4.1.2.Pasta un citu pakalpojumu izmaksas      5,01  
           
4.2.Nekustāmā īpašuma nodoklis        
           
NĪN 
vid.vē. 0,075 x m2 1sv 6 : ēku st.sk 3  x 2       = 0,30 0,06 
           
4.3.Remontu izmaksas         
           

kārt.rem.I. 50,00   + k.rem.I 2,15 
  
+av.rem.I 1,05 x m2 1sv 6       = 319,2 68,02 

           
4.4.Tehniskās apkopes izmaksas        
           
mēn. 10 x t.apk.iz. 1,74 x m2 1sv 6         = 104,40 22,25 
           
4.5.Administrat.darba nodrošināšanai        
           
4 % no iepriekšējo pakalpojumu izmaksu summas 0,04      x 433,88       = 17,36 3,70 
           
4.6.Citi pakalpojumi          
           
4 % no iepriekšējo pakalpojumu izmaksu summas 0,04      x 451,24       = 18,05 3,85 
           
5.Materiālu, energoresursu, ūdens un invent āra izmaksas uz 1 studiju vietu   148,16 7,45 
5.1.Patērētā elektroenerăija         
           
gadā 
420h 420 

x 
0,01kWh 0,01 x tarifs 0,067 

  + 
g.800h 800 

x 
0,1kWh   

     x 0,1 x tarifs 0,062          = 5,24 3,54 
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Studiju vietas bāzes finansējuma aprēėins 2009./2010.m.g.(2008.g. cenās) 
 Lati % 
           

tarifs mēn. 2,7 x m2 1sv 6 x mēn.g. 7        = 113,40 76,54 
           
5.3.Ūdens apgāde          
           
1sv 12m3 12 x tarifs 0,361           = 4,332 2,92 
           
5.4.Kanalizācija          
           

1sv 12m3 12 x tarifs 0,359           = 4,308 2,91 
           
5.5.Mācību līdzekĜu un materiālu iegādes izmaksas     4,50 3,04 
           
5.6.Inventāra iegādes izmaksas        7,59 5,12 
           
5.7.Kancelejas preču iegādes izmaksas      8,79 5,93 
           
6.Grāmatu un žurn ālu ieg ādes izmaksas uz 1 studiju vietu     20,74 1,04 
           

gr.sk. 13 x vid.cena 12,6  : kalp.laik 10 
  + 
žur.ce. 4,36       = 20,74  

           
7.Iekārtu ieg ādes un moderniz ācijas izmaksas uz 1 studiju vietu    74,388 3,74 
           
izmaksas 61,99 20%mod+ 1,2           = 74,388  
           
8.Sporta, kult ūras un dienesta viesn īcas izmaksas uz 1 studiju vietu    9,50  
           

sports 4 
  + 
kultūrai 2   + dien.v. 3,5         = 9,50  
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Studiju vietas bāzes finansējuma aprēėins 2009./2010.m.g.(2008.g. cenās) 
 Lati % 
           

 Studiju vietas b āzes finans ējums 2008.gada cen ās         Ls 1988,56 100,00 
           
 Nosakot studiju maksu, bāzes finansējums ir jāreizina ar līmeĦa un jomas     
 koeficientiem un rezultātam + izmaksas sportam,kultūrai un dienesta viesnīcām     Ls 9,5  
           

Valsts budžeta dotācija uz 1 studentu gadā vidēji (bez stipendijas un braukšanas   sakarā ar krīzi   
 kompensācijas) RTU ir              Ls 4091,38 -2591,89 Ls 

 Jomas koeficients Būvniecības fakultātes studijām 2,54 
 
 

 Doktorantūras studiju līmeĦa koeficients 3,0  

 
Doktorant ūras studiju vietas b āzes finans ējums B ūvniec ības fakult ātē 

2008.gada cen ās 

1998,06 x 
x 2,54 x  

3,00 = 
15225, 22  

 IZM bāzes finans ējums 2009.gadam             Ls 1404,31 

Sakarā ar 
finansējuma 
samazināšanu 
2009.g. vēl 
vidēji par 35% 
- 912,80 

05.01.2009.    Kanclers I.EriĦš    

 Doktorantūras studiju vietai reālais piešėirtais finansējums 2009.gadā.  

912,80 x 2,54 
x 3,00 = 
6955,54 

 
 



Doktorantūras studiju programma “Būvniecība” 
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Mācību spēku 
curriculum vitae 
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Curriculum  Vitae 
 

1. Vārds, uzvārds Raimonds OzoliĦš 
2. Adrese  Ropažu iela 23, dz.10, Rīga LV-1039 
3. Tālrunis   mob. 29431450 
4. Dzimšanas dati 1948.g. 14.septembris 
5. Tautība  Latvietis 
6. Civilstāvoklis Precējies 

7. Izglītība   
1992.g. - Latvijas Republikas inženierzinātĦu doktors; 
1986.g. - Kijevas Inženierceltniecības institūts. 3 mēnešu kvalifikācijas celšanas kursi; 
1981.g. -  Tehnisko zinātĦu kandidāts, aizstāvot disertāciju ěeĦingradas DzelzceĜu 
     transporta inženieru institūtā; 
1976.-1978.g. - Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra; 
1967.-1972.g. - Rīgas Politehniskais institūts. Satiksmes ceĜu inženieris 

8. Darba pieredze 
02.1986.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes 

Būvkonstrukciju profesora grupas docents, Būvkonstrukciju 
katedras asociētais profesors  

10.1981.-01.1986.g. Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Celtniecības fakultātes  
   Būvkonstrukciju katedras vecākais pasniedzējs; 
01.1979.-09.1981.g. Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Celtniecības fakultātes  
              SkaitĜošanas zāles inženieris; 
09.1972.-12.1975.g. CeĜu projektēšanas institūta Tiltu daĜas vecākais inženieris 

9. Cita nozīmīga pieredze 
Kā darba vadītājs vai atbildīgais izpildītājs piedalījies apm. 300 
dažāda tipa ēku un inženierbūvju tehniskā stāvokĜa ekspertīzēs
  

10. Profesionālās apvienības  
    Latvijas Būvinženieru Savienības biedrs 

11. Prasmes  
Valodas:   latviešu - dzimtā;   krievu - brīvi;   angĜu - daĜēji 
Sertificēts būveksperts -  iegūti Latvijas Būvinženieru Savienības sertifikāti, 
kas apliecina kompetenci ēku tehniskā apsekošanā, ēku konstrukciju 
pārbaudēs ar negraujošām metodēm, ēku konstrukciju projektēšanā. 
B kategorijas autovadītājs; 
Datorzināšanas:   MS Word,   Excel, Konstrukciju aprēėinu programmas 
 

10.03.2009.         R.OzoliĦš 



 

 59 

CURRICULUM VITAE  

Uzvārds..........................................     BULAVS 
Vārds  ............................................     FELIKSS 

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

Informācija par izglītību un kvalifikācijas piešėiršanu: 

Beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas-matemātikas fakultāti 1962. gadā, 
iegūta matemātiėa kvalifikācija. 
Aizstāvējis tehnisko zinātĦu kandidāta disertāciju " Orientēti armētu plastiku ilg-
laicīgā stiprība plaknes slogojuma gadījumā " LZA Fizikāli - tehniskās nodaĜas 
zinātniskajā padomē 1969. gadā materiālu pretestības un būvmehānikas specialitātē. 
Aizstāvējis tehnisko zinātĦu doktora disertācija "Armētu plastiku strukturālā 
mehānika īslaicīga un ilglaicīga slogojuma gadījumā " Maskavas būvkonstrukciju 
institūtā 1988. gadā būvmehānikas specialitātē. 
Ar Latvijas Zinātnes padomes 1992. gada 9. janvāra lēmumu Nr. 29-3-3 piešėirts 
habilitētā inženierzinātĦu doktora zinātniskais grāds. 

Ievēlēts    1999. un 2005.gadā   par RTU būvmehānikas profesoru. 
Piešėirts:  1992. gadā habilitētā inženierzinātĦu doktora zinātniskais grāds; 
                 1990. gadā   būvmehānikas katedras profesora zinātniskais nosaukums; 

1989. gadā   tehnisko zinātĦu doktora zinātniskais grāds; 
1986. gadā   būvmehānikas katedras docenta zinātniskais nosaukums; 
1979. gadā   tehnisko zinātĦu kandidāta zinātniskais grāds, 
1979. gadā vecākā zinātniskā līdzstrādnieka zinātniskais nosaukums; 

Informācija par darbu: 
Kopš 1999. g 
1989. - 99. g..             
1984.-89. g 
1981. - 84. g 
1976. - 81. g. 
 
1963. - 76. g. 
 
1961. - 63. g. 

Rīgas Tehniskās universitātes būvmehānikas profesors; 
RTU Būvmehānikas katedras profesors un vadītājs; 
RTU Būvmehānikas katedras docents; 
RTU Būvmehānikas katedras vecākais pasniedzējs; 
RTU Kompozīto materiālu mikromehānikas laboratorijas                                                                                        
sektora vadītājs; 
LZA Polimēru mehānikas institūta jaunākais, vecākais; 
zinātniskais līdzstrādnieks. 
LZA Arhitektūras un celtniecības institūta vecākais inženieris. 

Sākot ar 1970. gadu vairāk kā 30 zinātnisko līgumdarbu izpildītājs un vadītājs 
kompozito materiālu mehānikā. 
Darba savienošanas kārtā laikā no 1960.gada līdz 1963. gadam matemātikas un 
fizikas skolotājs Rīgas 3. un 20. vidusskolās, bet 1964./ 65. m. g. matemātikas 
pasniedzējs LVU, 1965./ 66. m.g. matemātikas pasniedzējs RPI. 

Zinātniskā darba virziens: 
Kompozīto materiālu un konstrukciju mehānika, konstruktīvo materiālu īpašības 
ilglaicīgā slogojuma, atvieglinātu būkonstrukciju elementu struktūra un mehānika. 
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Zinātniskās publikācijas: 
124 zinātniskie darbi, to skaitā 6 zinātniskas monogrāfijas krievu, vācu un angĜu 
valodās. 
Svarīgākās zinātniskās publikācijas: 
• 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. 

• M. Apsītis, F. Bulavs. Possibility of using thin wall winded cardboard tubes in  
construction. Scientific proceedings of Riga Technical University, Vol. 8, 
Architekture and construction science,Riga, 2007, p.7 -17. 

• Bulavs F., Radinsh I., Tirans N The 9th International conference “Modern 
Building Materials, Structures and Techniques”, selected papers. Vilnius 
Gediminas Technical University Press “Technika”, 2007, p. 663- 669. 

• Bulavs F., Radinsh I. and Tirans N. A Method for Predicting Deflection of 
Reinforced Concrete Beams Strengthened with Carbon Plates -  Mechanics of 
Composite Materials, 2006, Vol.42, No.1, p.33 – 44 

• Bulavs F., Radinsh I., Tirans N.Improvement of capacity in bending by the use of 
FRP layers on RC beams.  Journal of  Engineering and Management, 2005, 
Vol..XI, No.3, Lithuania, p.169-174 

• Skudra A.M., Bulavs F.Ya., Gurvich M. R., Kruklinsh A. A.. Structural Analysis 
of Composite Beam Systems.- Technomic Publishing Co., USA, 1991. p.296. 

• Skudra A.M., Bulavs F.Ya.. Composite Beam Structures.- International edition  
²Handbook of Composites² ( Vol. 2), North - Holland Publishers, 1989, P.. 393-
462. 

• Bulavs F.Ya. Micromechanics of creep undirectional Composite Materials. 
Enciklopedy vol.1-3.  Moscow, 1994, P 288-291 ( in Russian)  Машинострое-
ние (Энциклопедия в сорока томах), Том 1-3, Кн. 1, Разд. 5, Гл. 5.1.4, под. 
ред. К.С.Колесникова, Москва, 1994, с. 288 – 291. 

• Skudra A.M., Bulavs F.Ya.. Strength of Composite Materials. Moskow, 
Chemy,1982, 216 p. ( in Russian). Прочность армированных пластиков.- 
Москва, Химия, 1982.- 216 с. 

• Skudra A.M., Bulavs F. Ya.. Strength and Creep Micromechanics. Mechanics of 
Composites, Mir Publishers, Moscow,1982, P.77-109. 

• Skudra A.M., Bulavs F.Ya.. Structurale teory of Composite Materials. Riga, 
1978, 192 p. .( in Russian)     Структурная теория армированных пластиков.- 
Рига. 1978.- 192 с.  

• Skudra A.M., Bulavs F.Ya.. Strength of Composite Materials. Moskow, Chemy, 
1982, 216 p. ( in Russian). Прочность армированных пластиков.- Москва, 
Химия, 1982.- 216 с.  

• Skudra, F. Bulavs, K. Rocens. Kriechen und Zeitstandverhalten Verstärkter 
Plaste. VEB  Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1975, 215 S. ( in 
Deutch). 

Aktivitātes: 
• Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, 
• Latvijas Nacionālās Mehānikas Komitejas loceklis, 
• Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas loceklis, 
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• RTU promocijas padomju loceklis būvniecības un cietvielu mehānikas 
nozarēs, 

• RTU Būvniecības fakultātes Domes loceklis, 
• vadījis četru tehnisko zinātĦu kandidātu un viena inženierzinātĦu doktora 

disertāciju izstrādāšanu. 

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

Intereses: mūzika (vokālā māksla). 

Adrese: 

Darba: 
Rīgas Tehniskā universitāte  Kalku iela 1, Rīga, LV1658, 
Latvija Tel.:+371 7 089262; Fax: 3716 7 089121 e-mail: 
felix@bf.rtu.lv 

Mājas: 
A. Deglava iela 22-a dzīv. 2 Rīga, LV 1009, Latvija, Tel.: 
+37167272709   

 
 
10.03.2009.        F.Bulavs 
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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 zinātĦu 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 Būvinženieru 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 

katedra, Transportbūvju institūta direktors, Būvniecības 
fakultātes dekāna vietnieks mācību darbā 

11. Darbība RTU (RPI) Kopš 1972 
12. Kvalifikācija Starptautisku projektu vadība (SCORE); plānošana, 
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kontrakti (FIDIC), ceĜu un tiltu projektēšana un 
apsekošana,  projektu ,t.sk. starptautisku, ieviešana Latvijā. 

13. Dažādu 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 
UzĦēmums 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, inženieriem, maăistriem un doktorantiem Rīgas 
Tehniskajā universitātē; katedras, institūta un fakultātes vadīšana, 
fakultātes Domes vadīšana, RTU Senāta loceklis. 
Bakalauru darbu, inženieru projektu, maăistrantu un doktoru darba 
vadīšana un recenzēšana. 

 
Darbības laiks no - līdz -  
(gads/mēnesis) 

2000.g  līdz šodienai 

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

 
Darbības laiks no - līdz -  
(gads/mēnesis) 

2005.g. līdz šodienai 

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

Darbības laiks no - līdz -  
(gads/mēnesis) 

2000.g. maijs – 2003.g. septembris 

 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 -  2001. –2002.g. 
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 (gads/mēnesis) 
 Vieta Latvija, Francija 
UzĦēmums Rīgas Tehniskā universitāte, Ecole Nationale Des Ponts et Chaussess. 
Amats Nacionālais eksperts 
Darbības īss apraksts SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and 

Training  ” –www.euceet.utcb.ro 
 
Darbības laiks no - līdz -  
 (gads/m/enesis) 

1999. decembris –2001.maijs 

 Vieta Latvija, Francija 
UzĦēmums Rīgas Tehniskā universitāte, Ecole Nationale des Ponts et Chaussess 
Amats Nacionālais eksperts 
Darbības īss apraksts SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and 

Training” www.euceet.utcb.ro 
 
Darbības laiks no - līdz -  
 (gads/mēnesis) 

1999. decembris –2000.marts 

 Vieta Latvija 
UzĦēmums SIA ZTF INŽENIERBŪVE 
Amats Ekperts 
Darbības īss apraksts 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-country Road Safety 
 
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 
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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    

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). 
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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 

Engineers  ) 
Amats Padomes loceklis 
Darbības īss apraksts Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvis šajā organizācijā 

 

 
 
10.03.2009.        J.R.Naudžuns 
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CURRICULUM   VITAE  (CV) 
 

1. Vārds, uzvārds  Kārlis  Rocēns 
2. Adrese   ViĜa Olava iela 2-2, Rīga, LV-1014 
3. Tālrunis    m. 67540178, d. 67089184 
    Fakss:   67089121 
   E-mail:   rocensk@latnet.lv 
4. Dzimšanas dati  1939.gada 3.marts, Rīga 
5. Civilstāvoklis  Precējies 
6. Izglītība:    
1980.g.   Dr.habil.sc.ing. (tehnisko zinātĦu doktors bijušajā PSRS), 
    specialitāte būvmehānika, koksnes zinātne un tehnoloăija, 
    Maskavas valsts būvniecības inženieru universitāte 
1968.g.   Dr.sc.ing. (tehnisko zinātĦu kandidāts bijušajā PSRS),  
    specialitāte  materiālu   pretestība, būvmehānika, ěvovas 
    Politehniskais institūts 
1958.-1963.g.   Inženieris-celtnieks, specialitāte rūpniecības un civilā 
    celtniecība, Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas  
    Politehniskais institūts bijušajā PSRS) 
1953.-1957.g.   Hidrotehniėis, specialitāte hidroelektrostaciju būvniecība, 
    Rīgas  Lauksaimniecības tehnikums 
7. Darba pieredze 
2004.g.-līdz šim brīdim Būvkonstrukciju katedras vadītājs 
1999.g.-līdz šim brīdim Būvkonstrukciju profesors 
1993.g.- līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un  
    rekonstrukcijas institūta direktors 
2005.g.-2006.g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fak. 

Būvzinātnes centra direktors 
1985.-1999.g.   Būvkonstrukciju  katedras vadītājs, profesors 
1981.-1985.g.   Būvkonstrukciju katedras docents uz 0,5 slodzi 
1972.-1985.g.   ZinātĦu akadēmijas Koksnes ėīmijas institūta Koksnes 
    modifikācijas laboratorijas vadītājs 
1968.-1972.g.   Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Koksnes  
    modifikācijas laboratorijā 
1967.-1968.g.   Latvijas Lauksaimniecības universitātes vec.zinātniskais 
    līdzstrādnieks Materiālu pretestības katedrā 
1963.-1967.g.   ZinātĦu akadēmijas Polimēru mehānikas institūta  
    jaunākais zin. līdzstrādnieks, vecākais inženieris grupas 
    vadītājs Polimēru stiprības laboratorijā 
1957.-1959.g.   Latvijas Valsts meliorācijas projektēšanas institūta  
    vecākais tehniėis meliorācijas, civilās celtniecības un 
    hidrotehnisko būvju daĜās 
8. Cita nozīmīga pieredze 
1999.g.- līdz šim brīdim Eiropas Komisijas Tehniskā komiteja - Urban Civil  
    Engineering (Research, Political Co-ordination and  
    Strategy) -komitejas loceklis 
1999.g.- līdz 2005.g.  Latvijas pārstāvis starptautiskās COST akcijas  C12 
    “Improvement of Building,s  Quality by New  
    Technologies”  vadības komitejā 
1999.g.- līdz šim brīdim "Journal of Civil Engineering and Management" 

starptautiskās redkolēăijas loceklis   
1999.- līdz  2002.g.    Būvmateriālu un būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanas 

centra ekspertu komisijas priekšsēdētājs 
1998.g.- līdz šim brīdim Latvijas Universitātes mehānikas un materiālzinātĦu 
    nozares habilitācijas (promocijas) padomes loceklis  
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1998.,1999.,2000.,2001., Zinātniskās komitejas loceklis Starptautiskām 
2002.g.    konferencēm  - “Materiālu inženierzinātne” 
1997.- līdz 2001.g.       Koksnes, koksnes materiālu, konstrukciju un izstrādājumu 
    fizikāli-mehānisko īpašību noteikšanas eksperts pie  
    Krievijas Federācijas ekonomikas ministrijas  
2001.g.- līdz šim brīdim Koksnes, meža materiālu, konstrukciju un izstrādājumu                                

mehānisko īpašību noteikšanas eksperts pie Starptautiskās 
reăionālās mūsdienu koksnes zinātnes problēmu 
koordinācijas padomes  

1998.g. - līdz 2005.g. Būvmateriālu un būvizstrādājumu standartizācijas 
tehniskās komitejas loceklis     

1999.g.-līdz šim brīdim      Būvniecības standartizācijas tehniskās komitejas loceklis 
2006.g.-līdz šim brīdim Sadarbības projekta "Inovatīvi strukturāli integrēti 
 kompozītmateriāli:dizains, iegūšanas un pārstrādes  
 tehnoloăijas, ilgmūžība" viens no atbildīgiem  
 izpildītājiem divās apakšprogrammās 
2002.g. -līdz 2005.g. Sadarbības programmas "Materiāli Latvijas 

tautsaimniecībai: tehnoloăiju izstrāde, īpašību izpēte, 
projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu 
izstrāde" viens no atbildīgiem izpildītājiem divās 
apakšprogrammās 

1997. - līdz 2001.g.  Valsts   nozīmes pētījumu programmas “Kompozīto
 materiālu izpēte, tehnoloăija un racionāla  izmantošana
 inženierbūvēs" RTU programmas daĜas vadītājs 

1997.- līdz 2001.g.  Valsts   nozīmes pētījumu programmas “Materiālu un 
    konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības  
    pilnveidošana” viens no atbildīgiem izpildītājiem 
1995.,1997.,1999., 2001.g., Zinātniskās   komitejas loceklis   Starptautiskām   
2004.g.   konferencēm - Modernie būvniecības materiāli,  
    konstrukcijas un tehnika 
2000.g.,2004.g. Trešā un ceturtā starptautiskā simpozija "Koksnes uzbūve, 

īpašības un kvalitāte" orgkomitejas loceklis 
1995., 1998., 2000.,2002., Vietējās  org. komitejas  loceklis  Starptautiskām     
2004.g.,2006.g.  konferencēm - “Kompozīto materiālu mehānika” 
2002. un 2004.gadā Divpadsmitās un trīspadsmitās starptautisko konferenču 

"Kompozīto materiālu mehānika" ietvaros notiekošo 
mikrosimpoziju "Kompozītie materiāli būvniecībā un 
infrastruktūrā" priekšsēdētājs kopā ar R.Tepferu 
(Zviedrija) un M.A.Aiello (Itālija) 

2000.,2001.,2002.,2003.,  Zinātniskās komitejas loceklis RTU Starptautisko 
2004.,2005.g. zinātnisko konferenču apakšsekcijā "Būvzinātne" 
2006.g. Zinātniskās komitejas loceklis 11.starptautiskā konferencē 

"Metāla konstrukcijas" Rzeszow-2006 
1995.g.- līdz 2005.g.  Darbs pie projektēšanas normu LBN 004-98   
    Projektēšanas pamatprincipi, slodzes un iedarbes, LBN 
    206-98 Koka konstrukciju projektēšanas normas un citu 
    būvnormatīvu izstrādes 
1992.g.- līdz šim brīdim RTU Būvniecības nozares Habilitācijas   
    (promocijas) padomes loceklis, 
No 1998.g.-līdz šim brīdim priekšsēdētājs       
   
1988.-1991.g. Rīgas Tehniskās universitātes rakstu krājumu -

"Проектирование и оптимизация конструкций    
инженерных сооружений" atbildīgais redaktors 

1988.-1991.g.   Rīgas Tehniskās universitātes rakstu krājumu -  
    "Механика армированных пластиков" redkolēăijas 
    loceklis 



 

 69 

2000.g.-līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu 
Arhitektūra un būvzinātne redkolēăijas loceklis 

9. Darbība profesionālās 
sabiedriskās organizācijās 
2001.g. - līdz 2003.g.   Latvijas Būvniecības padomes loceklis 
1999.g.- līdz šim brīdim Eiropas materiālu biedrību federācijas loceklis 
1996.-līdz 2002.g.  Baltijas materiālu pētīšanas biedrību apvienības  
    administratīvās komitejas loceklis 
1995.- līdz 2003.g.  Eiropas keramikas biedrības padomes loceklis 
1994.- līdz 2003.g.  Latvijas materiālu pētīšanas biedrības prezidents 
1992.g.- līdz šim brīdim Latvijas Nacionālās mehānikas komitejas loceklis 
1990.g.- līdz šim brīdim Latvijas būvinženieru savienības biedrs 
1990.g.- līdz šim brīdim “Mūsdienu koksnes zinātnes problēmu” reăionālās  
    koordinācijas padomes loceklis pie Starptautiskās koksnes 
    zinātnes akadēmijas 
1990.-1994.g.   Latvijas būvinženieru savienības valdes loceklis 
10. Īpaši nopelni 
2007.g.-   Latvijas ZinātĦu akadēmijas Fridriha Candera balva 
1997.g.-līdz šim brīdim Latvijas ZinātĦu akadēmijas īstenais loceklis (fizikas un 
    tehnisko zinātĦu nodaĜa) 
1995.-1997.g.   Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis  
    (fizikas un tehnisko zinātĦu nodaĜa)  
1972. un 1980.g.  Latvijas ZinātĦu akadēmijas pirmās pakāpes godalgas 
11. Prasmes Valodas - latviešu, krievu, angĜu (varētu vēlētieAnalītisko 

un eksperimentālo darbu veikšana, kas saistīti ar 
konstrukciju materiālu - polimēru un stiegrotu plastiku, 
betona un stiegrota betona, metāla, stikla, koksnes un 
koksnes materiālu tehnoloăisko un ekspluatācijas īpašību 
noteikšanu un kvalitātes  novērtēšanu, kā arī racionālu 
būvkonstrukciju veidošanu no šiem materiāliem. Iegūtie 
rezultāti apkopoti  vairāk kā 200 publikācijās, t.sk. 4 
monogrāfij ās, viena izdota vācu valodā,  20  autor-
apliecības un patenti. Starptautiskā ekspertīzē darba 
zinātniskā kvalitāte novērtēta “Ĝoti labi” un “augsti” - 
pētījumu perspektīva 

12. Prasmju papildināšana   
   LATAK seminārs “Quality Management in Testing 
Laboratories” and “Elaboration of Quality Manuals in 
Testing Laboratories” according to ISO  9000 Series and 
EN45000 Series on 8-th December 1994 

        CSTC/WTCB, ICITE, EOTA, ETA - Denmark and 
    SWBC International seminar on Construction Product 
    Directives date 20,21 and 22 September 1999 
       Zviedrijas Valsts Būvaăentūras semināru  
              “Eiropas būvprodukcijas 89/106 direktīva 89/106;” 2000g.
    4.-8. decembris; 

   Zviedrijas Valsts Būvaăentūras semināru “Būvdarbu 
kontrole un uzraudzība ” 2000.g.11.- 15.decembris 
   SIA Tevikons (kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas) 
astoĦu stundu apmācības kurss "Audits" 2002.g. 
9.novembrī   

     
13. Intereses   Modernās būvkonstrukcijas, kompozīto būvmateriālu 
    tehnoloăiskā mehānika, koksnes un konstrukciju 
    materiālu zinātne, tehnoloăija un kvalimetrija 
14. Ārpusdarba intereses 
    Biškopība, dabas ainavu veidošana, koku audzēšana. 
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10.03.2009.        K.Rocēns 
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  

 

KASPARS KALNI ĥŠ 
 
Dzimšanas dati: 1980.gada 8.janvārī, Rīgā 
Dzīves vieta: VīksniĦas, Ikšėiles pilsēta ar l.t. Ogres raj.LV- 5052, Latvija 
Kotakt tālrunis: (+371) 26751614 
E-mail:   kasisk@latnet.lv; Kaspars.kalnins@sigmanet.lv. 

 

IZGLĪTĪBA 
 
2006  Doktora grāds inženierzinātnē, Rīga Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, 
  Cietvielu mehānikas un biomehānikas promocijas padome. 
2002   Maăistra grāds inženierzinātnē, Rīga Tehniskā universitāte, 

Būvniecības fakultāte, Materiālu un konstrukciju institūts.  
2000    Bakalaura grāds inženierzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības  
   fakultāte, Būvražošanas institūts. 

 

PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI 
 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas 2003.gada Jauno zinātnieku balva fizikā un inženierzinātnēs 

par darbu “Materiālu plīsuma un plastiskuma īpašību pētījumi”. 
 
Rīgas Tehniskās Universitātes 2008. Gada jaunais zinātnieks. 
 

PRAKTISKĀ/PEDAGOĂISKĀ DARB ĪBA  

 
2007   vadošais pētnieks, docents, Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības 
fakultātes,  
  Materiālu un konstrukciju institūts. 
 
2003 – 2006  asistents, Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības fakultātes,  
  Materiālu un konstrukciju institūts. 
 
2001- 2003  tehniėis, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultātes,  
  Materiālu un konstrukciju institūts. 
 
1998 un 1999 asistents, Starptautiskā Studentu apmaiĦas programma Camp America; American 

Institute for Foreign Study, Tripp lake vasaras nometne Maine, USA. 
 
1995 – 1998  asistents - kurjers, Laikraksts “The Baltic Observer” tagad “The Baltic Times” 

izplatīšanas nodaĜa. 
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PIEDAL ĪŠANĀS PĒTNIECISKO DARBU VEIKŠAN Ā 
 
Dalība Eiropas Komisijas Ietvara programmas - 7 projektu izpildē:  
 
 Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services (COSMOS 2008-
2010), www.fp7-space.eu 
 SEcurity REsearch Ncp network - phase 1, (SEREN 2008-2010), www.seren-
project.eu  
 
Dalība Eiropas Komisijas Ietvara programmas - 6 projektu izpildē:  
 
 Improved material exploitation at safe design of composite airframe structures by 
accurate simulation of collapse, COCOMAT  (2004 - 2008, http://www.cocomat.de). 
 Integrated Collaborative Design and Production of Cruise Vessels, Passenger Ships 
and RoPax, InterSHIP  (2004 - 2007, http://www.intership-ip.com). 
 Enhanced co-operation between EU member states and Associated Candidate States 
in Maritime Research on Transport, ENCOMAR-Transport  (2005-2006, 
www.encomar.net). 
 

Dalība Eiropas Komisijas Ietvara programmas - 5 projektu izpildē:  
 

 Improved postbuckling simulation for design of fibre composite stiffened fuselage 
structures, POSICOSS (1999 - 2004, http://www.posicoss.de). 
 Advanced composite sandwich steel structures, SANDWICH  (1999 - 2003, 
http://www.balport.sandwich.de). 
 
Dalība sadarbības projektos starp Latvijas universitātēm: 
 

 LZP Fundamentālo un lietišėo pētījumu projekts „Dinamiski slogotu kompozīto 
konstrukciju noturības īpašību skaitliska un eksperimentāla izpēte””, Nr. 08.2132. 

RTU-IZM projekts „Kompozīto konstrukciju nestspējas īpašību skaitliskā 
modelēšana un eksperimentāla testēšana”, 2007, RTU Nr. R7193. 

RTU-IZM projekts „Ribotu kompozīto konstrukciju nestspējas optimziācija ar 
eksperimentālu validāciju.”, 2008, RTU R7397. 
  ERAF, LU MII projekts „GRID aprēėinu vide: teorija, metodes, pielietojumi”. 
(2006-2008, http://grid.lumii.lv) 
 

GALVENĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 
 

 Kalnins K., Bisagni C., Rikards R., Eglitis E., Cordisco P., Chate A. Metamodels 
for the optimization of damagetolerant composite structures. 26th Int. Congress of the 
Aeronautical Sciences, September 14-19, Anchorage, USA  (CD- Edition 6. pages). 

Kalnins K., Auzins J., Janushevskis J., Janushevskis A., Eglitis E., Rikards R., 
Sequential metamodeling for optimization of stiffened composite structures. Proc. of 7th 
World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Seoul, 21– 25 May, 
2007: 1145–1150. 

Rikards R., Abramovich H., Kalnins K. & Auzins J. 2006. Surrogate modeling in 
design optimization of stiffened composite shells. Composite Structures, 73: 244-251. 
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Kalnins K., Skukis E. & Auzins J. 2005. Metamodels for I-core and V-core 
sandwich panel optimisation. In Pietraszkiewicz W.& Szymczak C. (eds), Shell 
Structures: Theory and Applications; Proc. 8th Int. Conf., (SSTA-05) Jurata, Poland, 12-
14 October 2005: 569-572. London: Taylor & Francis. 

Rikards R., Abramovich H., Auzins J., Korjakins A., Ozolinsh O., Kalnins K. &  
Green T. 2004. Surrogate models for optimum design of stiffened composite shells. 
Composite Structures, 63: 243-251. 

 

VALODU PRASME  
 

Latviešu – dzimtā; Krievu - brīvi; AngĜu – brīvi; Vācu – sarunvalodas līmenī; ItāĜu – 
pamatzināšanas 

 
18.03.2009.        K.KalniĦš 
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CURRICULUM VITAE 
 

Uzvārds  SKUDRA 
Vārds   Albīns 
Dzimšanas gads un vieta  1952.gada 23.oktobrī Rīgā 
Kad un kādu augstskolu beidzis 1977.g. Rīgas Politehnisko institūtu 
Specialitāte    Inženieris – celtnieks 
Zinātniskais grāds   Tehnisko zinātĦu kandidāts   no 1984.g. 
     InženierzinātĦu doktors no 1992.g. 
Darba informācija: 
No 1999.g.   - RTU Būvmehānikas asociētais profesors 
1986 - 1988 - RPI Arhitektūras - celtniecības fak.dekāna vietnieks 
no 1986 - RPI vēlāk RTU Būvmehānikas katedras docents 
1977 - 1986 - RPI Celtniecības fakultātes Būvmehānikas katedras jaunākais  
   zinātniskais līdzstrādnieks, aspirants, asistents 
no 1999 g.  - SIA “VINCENTS”vadošais konstruktors 

no 1998.g.       - Darba vadītājs I.U. “EPIZODE A” betona izstrādājumu ražotnē un 
nolietotu dzelzsbetona konstrukciju remonta un atjaunošanas iecirkĦa vadītājs SIA 
Latvijas Energoceltnieks 

1995 – 1997    - Darba vadītājs SIA “Latvijas Energoceltnieks” betona ražotnē 
no 1992 - LZP finansēta projekta vadošais pētnieks 

 
Zinātniskās darbības virziens: cementa bāzes kompozīto materiālu un konstrukciju 

    mehānika 
Valodas: latviešu, krievu, angĜu 
Latvijas Būvinženieru savienības biedrs no 1999.g. 
Zinātnisko publikāciju skaits: 31 
Svarīgākās publikācijas: 
1.  A.A.Skudra, A.M.Skudra. Ar heksagonāliem sietiem armēta ferrocementa elastīgās 

īpašības. (krievu val.) Mechanics of composite materials,  Riga, 1997. 33.- 2 
2.  A.A.Skudra and A.M.Skudra  First crack strength of ferrocement in flexure. 

Mechanics of composite materials,  Riga, 1997. 33. - 4. 
3.  A.A.Skudra, A.M.Skudra, A.A.Kruklinsh Behaviour of nonsymmetric ferrocement 

laminate in flexure. Latvian Journal of physics and technical sciences. Riga, 1997. 
N6, p.29-39  

4.  A.M.Skudra, A.A.Skudra Behaviour of FRP reinforced cement – based composite in 
flexure. Tenth international conference on Mechanics of composite materials. April 
20 – 23, 1998, Riga. 

5.  A.M.Skudra, A.A.Skudra  “Ievads slāĦaino materiālu un konstrukciju mehānikā”, 
Rīga, RTU, 2000 

6.  A.M.Skudra, A.A.Skudra, A.Kruklinsh. Stress state of uncracked reinforced concrete 
beam strengthened with externally bonded composite sheets. – 42nd Internat.Scientific 
Conference of Riga Technical University. Architecture and construction science. Vol 
2, October 11 – 13, 2001, Riga, p.171 – 180. 

7.  A.M.Skudra, A.A.Skudra. Stress state of a laminated profile – shape cross –section 
beam. Latvian Journal of physics and technical sciences Nr. 2, 2001, p.41-46. 

8.  A.M.Skudra, A.A.Skudra, F.Bulavs. Bending stiffness of laminated profile – shape 
cross – section beams. Proceedings of 7th  Int. Conference “Modern Building, 
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Materials, Structures and Techniques” May 16 –18, 2001, VILNIUS, Technika. 2001, 
p. 266. (Full paper p.p. 1 – 4 on enclosed CD-ROM) 

9.  A.M.Skudra, A.A.Skudra, F.Bulavs, A.Kruklinsh. Shear strength of cement based 
composite. “Mechanics of Composite Materials”, 2001, Vol.37, Nr.2, p.139 – 144 

10. A.M.Skudra, A.A.Skudra. Ievads slāĦaino materiālu un konstrukciju mehānikā. 
RTU, Rīga, 2002, 116 lpp. 

 
 
19.03.2009.        A.Skudra 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

  

 
 

PERSONĀLĀ INFORMĀCIJA 
 

Vārds  AINĀRS PAEGLĪTIS 
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)  2005 - līdz šim laikam  
• Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 

• Amats  Profesors, CeĜu un tiltu katedras vadītājs 
• Darbu veidi  Priekšmeti: -  “Tilti”,  “Inženierbūvju inspekcijas”  

  
• Datumi (no – līdz)  2002 - 2005  

• Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
• Amats  Asociētais profesors, CeĜu un tiltu katedrā 

• Darbu veidi  Priekšmeti: -  “Tilti”, “Pamati”, “Inženierbūvju inspekcijas”  
 

• Datumi (no – līdz)  1984 - 2002   
• Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu ielā 1, Rīgā 

• Amats  Lektors, Docents, CeĜu un tiltu profesoru grupā 
• Darbu veidi  Priekšmeti: -  “Tilti”, “Pamati”, “Inženierbūvju inspekcijas”  

 
• Datumi (no – līdz)  1981 - 1984  

• Darba devējs  un adrese  Rīgas Politehniskais institūts, KaĜėu ielā 1, Rīgā 
• Amats  Stundu vecākais pasniedzējs 

• Darbu veidi  Priekšmets: -  “Ăeodēzija” , „Būvmehānika” 
 

• Datumi (no – līdz)  1979 - 1981  
• Darba devējs  un adrese  Rīgas Politehniskais institūts, KaĜėu ielā 1, Rīgā 

• Amats  Inženieris, CeĜu, tiltu un ăeodēzijas katedras SkaitĜošanas zālē 
• Darbu veidi  Datortehnikas uzturēšana. 

 
• Datumi (no – līdz)  1977 - 1979  

• Darba devējs  un adrese  Projektēšanas institūts „Latgiprogorstroj”, Gorkija ielā 37, Rīgā 
• Amats  Inženieris,  Tiltu daĜā 

• Darbu veidi  Konstrukciju projektēšana. 
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IZGLĪTĪBA  
 

• DATUMS (NO – LĪDZ)   1972 - 1977 
• IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS    Rīgas Politehniskais institūts 

• SPECIALITĀTE  AutoceĜu 
• IEGŪTAIS GRĀDS VAI DIPLOMS  Satiksmes ceĜu inženiera diploms Nr. AI 235973 

• IZGLĪTĪBAS LĪMENIS 

 

 Augstākā 

• DATUMS (NO – LĪDZ)   1989  
• IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS    Rīgas Politehniskais institūts vēlāk Rīgas Tehniskā universitāte 

• SPECIALITĀTE  Cieta ėermeĦa mehānika 
• IEGŪTAIS GRĀDS VAI DIPLOMS   InženierzinātĦu doktora diploms Nr. B-D 000062 

• IZGLĪTĪBAS LĪMENIS  Augstākā 

 
PERSONĪGĀS PRASMES UN 

PIEREDZE 

  
DZIMTĀ VALODA  LATVIEŠU 

 
CITAS VALODAS 

 

   angĜu   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 Būvinženieru savienības biedrs; 

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

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

Amerikas būvinženieru asociācijas  (ASCE) biedrs; 

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

MĀCĪBU METODISKĀ DARBĪBA   
 

BAKALAURU UN MAĂISTRU 

STUDIJU PRIEKŠMETI 
 • 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). 
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DOKTORANTŪRAS STUDIJU 

PRIEKŠMETS  
 • Tilti 

MĀCĪBU-METODISKĀS 

PUBLIKĀCIJAS 
 • A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija, Mācību metodiskais 

materiāls, Rīga, 2007, 248 lpp.; 

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

MĀCĪBU PROGRAMMAS 

DIREKTORS 
 
• Transportbūves 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

  

ZINĀTNISKĀ DARBA VIRZIENI  • Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi; 

• Tiltu dinamisko īpašību pētījumi; 

• Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika un to ietekmējošo faktoru pētījumi. 
GALVENĀS ZINĀTNISKĀS 

PUBLIKĀCIJAS 
 • 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 Reability. Praha 1994, 6 p. 

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

• A.Paeglitis, Durability design approach for concrete bridges, Proc. of the 24th 
International Baltic Road Conference, Riga, Aug. 21-23 2000, 4 p. 

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

• A.Paeglitis, Reconstruction and widening of a multispan concrete arch bridge, 
Proc. of 3rd 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 Symposium ‘‘Towards a Better Built Environment - Innovation, 
Sustainability, Information Technology’’, Melbourne, Australia, 11-13 September 
2002, 8 p. 

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

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

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

PROFESIONĀLĀ DARBĪBAS 

VIRZIENI 
 • Jaunu tilta konstrukciju projektēšanai; 

• Esošo tiltu konstrukciju izpēte, inspekcijas un pārbaudes ar slodzi; 

• Esošo tiltu rekonstrukcijas priekšlikumu izstrāde; 

• Būvnormatīvu izstrādāšana.  

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE  o Gājēju pārvada pār K.UlmaĦa gatvi pie Beberbeėu ielas Rīgā būvprojekta 
vadītājs (2008.g.) 

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

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

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

o Tilta pār Ventu Kuldīgā restaurācijas projekts. Projekta vadītājs (2007). 
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AngĜu-latviešu AutoceĜu terminu tehniskā vārdnīca, Latvijas AutoceĜu direkcija, 
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13, 2003. g. – 2005. g.) zinātniskais vadītājs. 

• DAAD projekta “Characterisation of Material Properties of Sandwich Composites” 
(Referat: 323, Kennziffer: A/03/09226) zinātniskais vadītājs. 

• ES 5. programmas projekta “Advanced Composite Sandwich Steel Structures” 
SANDWICH (GROWTH, 2002. g. – 2003. g.) atbildīgais izpildītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Advanced Low Cost Aircraft Structures” ALCAS 
(Integrated Project, 2005. g. – 2009. g.) atbildīgais izpildītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Integration of Technologies in Support of a Passenger 
and Environmentally Friendly Helicopter” FRIENDCOPTER (Integrated Project, 
2004. g. - 2008. g.) atbildīgais izpildītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Modular Ship Concepts” INTERSHIP (Integrated 
Project, 2003. g. – 2007. g.) atbildīgais izpildītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Composites and Adaptive Structures: Simulation, 
Experimentation and Modeling” CASSEM (Specific Targeted Research Project, 
2004. g. - 2007. g.) atbildīgais izpildītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Developing Lightweight Modules for Transport Systems 
Featuring Efficient Production and Lifecycle Benefits at Structural and Functional 
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Integrity Using Risk Based Design” DE-LIGHT TRANSPORT (Specific Targeted 
Research Project, 2006. g. - 2009. g.) zinātniskais vadītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Co-Ordination Action on Advanced Sandwich Structures 
in Maritime Transportation” SAND.CORe (Coordination Action, 2004. g. – 2005. g.) 
atbildīgais izpildītājs. 

• ES 6. programmas projekta “Multidisciplinary Research and Training on Composite 
Materials Applications in Transport Modes” MOMENTUM (Marie Curie Research 
Training Network, 2005. g. – 2009. g.) zinātniskais vadītājs. 

• MATERA programmas projekta “Advanced Dynamic Modelling of Adaptive 
Multifunctional Materials and Structures” ADYMA (2009. g. – 2011. g.) 
zinātniskais vadītājs. 

 
Sagatavojis trīs veiksmīgus projektu pieteikumus 5. Eiropas programmas ietvaros: 
• Advanced composite sandwich steel structures – NAS-SANDWICH (GROWTH, 

2002. g. – 2003. g.) 
• Design of an advanced composite production process for the systematic 

manufacture of very large monocoque hybrid sandwich structures for the 
transportation sectors – NAS-HYCOPROD (GROWTH, 2002. g. – 2004. g.) 

• Manufacturing and modelling of fabricated structural components – NAS-MMFSC 
(GROWTH, 2002. g. – 2004. g.) 

 
12. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 106 zinātniskās publikācijas 
 
13. Valodu prasme:    latviešu, krievu, angĜu, vācu 
 
14. Kvalifik ācijas celšana: 
1994., 1995. un 1997. gadā Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros 3 
mēnešus strādājis Kaseles universitātē, 1 mēnesi – Keiserslauternas universitātē, 3 
mēnešus – Magdeburgas universitātē, 1 mēnesi – Halle universitātē Vācijā. 
1996. gadā NATO programmas ietvaros 2 mēnešus strādājis Atēnas Tehniskajā 
universitātē Grieėijā. 
1997. gadā Vācijas zinātnes akadēmiskās programmas (VW-stipendija) ietvaros 4 
mēnešus strādājis Halles universitātē. 
1998. gadā Vācijas zinātnes akadēmiskās programmas (DFG-stipendija) ietvaros 3 
mēnešus strādājis Dresdenes Tehniskajā universitātē, 2000. un 2003. gadā DAAD 
programmas (DAAD-stipendija) ietvaros 3 mēnešus strādājis Dresdenes Tehniskajā 
universitātē. 
 
2002. un 2008. gadā lasījis lekcijas studentiem un doktorantiem Dresdenes Tehniskajā 
universitātē SOCRATES (ERASMUS) programmas ietvaros. 
 
Piedalījis vairāk kā 44 starptautiskās konferencēs. 
 
15. Sabiedriskās aktivitātes: 
Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes sekretārs kopš 2000. g. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts kopš 2005. g. un Latvijas Zinātnes 
padomes eksperts kopš 2008. g. 
 
ES 7. programmas eksperts kopš 2007. g. 
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Starptautiskās konferences „Konstrukciju skaitliskā tehnoloăija” (International 
Conference on Computational Stuctures Technology: http://www.civil-
comp.com/conf/cst2008.htm) redkolēăijas loceklis kopš 2006. g. 
 
Starptautiskās konferences „Viedie materiāli un konstrukcijas: matemātiskā modelēšana 
un skaitĜošana” (International Conference on Smart Materials and Adaptive Structures: 
Mathematical Modelling and Computation: http://smart.cassem.lu/) redkolēăijas loceklis 
kopš 2008. g. 
 
Japan Prize kandidātu izvirzīšanas komisijas loceklis kopš 2004. g. 
 
Starptautisko zinātnisko asociāciju IACM (International Association for Computational 
Mechanics) loceklis kopš 1991. g. un AIM (Associazione Italiana di Metallurgia) 
loceklis kopš 2001. g. 
 
16. Balvas: 

1981. g. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas zelta medaĜa par teicamām 
sekmēm mācībās. 

 
 
24.03.2009.        J.Barkanovs  
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Dzīves un darba gājums (CV) 

 
Vārds, uzvārds:   Dmitrijs SERDJUKS 
Personas kods:   230371-10425 
Dzimšanas datums, vieta: 1971.gada 23.martā, Rīgā 
Pilsonība:   Latvijas Republika 
Civilstāvoklis:   precējies 
Darba adrese:   Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte 
Būvkonstrukciju      katedra, Āzenes iela 16-322, Rīga 
LV-1048, Latvija 
Dzīves vietas adrese:  Maskavas iela 260/5-50, Rīga, LV-1063, Latvija 
Kontaktt ālru Ħi:   +371-67089284, mob. +371-26353082 
Fakss:    +371-67089121 
E-mail:    dmitrijs@bf.rtu.lv  
Valodu prasme:   latviešu, krievu, angĜu  
 
Izglītība 
 

1997.g.- 2001.g InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing.) būvzinātnes nozares 
būvkonstrukciju apakšnozarē (P-06). Rīgas Tehniskā 
universitāte, Būvniecības un rekonstrukcijas institūts. 

         1995.g.-1997.g.                      InženierzinātĦu maăistrs (M.Sc.Ing.) (ar izcilību) 
                                                būvzinātnes nozares būvkonstrukciju apakšnozarē. 
                                                Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības un 

rekonstrukcijas institūts. 
                        1994.g - 1995.g.                     Būvinženieris, specialitāte Rūpniecības un civilā 

celtniecība,  
                                                                       Rīgas Tehniskā universitāte.  
                        1988.g.-1994.g.                      InženierzinātĦu bakalaurs (B.Sc.Ing.). Rīgas 

Tehniskā universitāte.  
         1978.g - 1988.g. Vidējā izglītība. Rīgas 65. vidusskola. 

 
Darba vietas 
 

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

2004.g. - 2008.g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes 
Būvkonstrukciju katedras docents. 

2000.g. - 2004.g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes 
Būvkonstrukciju katedras lektors. 

2000.g. - 2006.g.                    Rīgas Tehniskās universitātes Ārzemju  
                                                studentu departamenta lektors, docents.  
1998.g. - 2004.g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un 

rekonstrukcijas institūta laboratorijas vadītājs.  
 

Zinātniskās publikācijas pēdējo sešu gadu laikā 
 
1. Serdjuks D., Rocens K. and Pakrastinsh L. Prestress Losses in the Stabilizing Cables 

of a Composite saddle-Shaped Roof.  Mechanics of Composite Materials. – New 
York (Translated from Russian), 2003, - Vol. 39, No.4.  PP. 341 -346.  
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2. Serdjuks D., Rocens K. Hybrid Composite Cable Based on Steel and Carbon. 
Material science , – Vilnius, Lithuania, ISSN 1392–1320, 2003,Vol.9, №1, PP.27-
30. 

3. Mironovs V., Serdjuks D. Composite Material on the Base of Perforated Steel Band, 
Book of Abstracts of International Conference "Engineering Materials and 
Tribology 2003". Tallinn, Estonia, 2003, October 2-3, PP.54-55. 

4. Serdjuks D., Rocens K. Decreasing the Displacements of a Composite Saddle-
Shaped Cable Roof. Mechanics of Composite Materials. – New York (Translated 
from Russian),  2004, Vol. 40, No. 5. PP. 437-442. 

5. Serdjuks D., Rocens K. Dependence of Materials and their Content in Composite 
Cables on the Character of Deformations. Rīgas Tehniskās   universitātes 
Zinātniskie raksti 2.sērija Arhitektūra un Būvzinātne. 5.sējums, Rīga 2004. PP. 228 
–234.  

6. Serdjuks D., Mironov V. and Muktepavela F. Steel Profiles from the Perforated 
Band. Proc. of 4th Int. Conf. of DAAM – Industrial engineering - new challenges to 
SME, Tallinn, Estonia, 2004, April 29-30.  PP.138-140. 

 
7. Mironovs V., Serdjuks D. and Lapsa V. Elements on the Base of Perforated Steel 

Band for Wall Structures. Rīgas Tehniskās   universitātes Zinātniskie raksti 2.sērija 
Arhitektūra un Būvzinātne. 5.sējums, Rīga 2004. PP. 188–193. 

8. Миронов В., Сердюк Д., Муктепавела Ф. Перфорированные стальные ленты и 
профили из промышленных отходов. Труды Третьей Международной 
Конференции "Материалы и покрытия в экстремальных условиях: 
исследование, применение, экологически чистые технологии производства и 
утилизации изделий", - Кацивели-Понизовка, Крым, Украина, 13-17 сентября 
2004 г., Стр. 559-560. 

9. Mironovs V., Serdjuks D. and  Muktepavela F. Profiles from the Wastes of 
Stamping Production. Proceedings of International Conference "Engineering 
Materials and Tribology 2004". Riga, Latvia, 2004, September 23-24, PP.46 -50. 

10. Serdjuks D., Rocens K. Evaluation of Behaviour of Hybrid Composite Cable in 
Saddle-Shaped Roof. Proceedings of the final conference of COST Action C12 
"Improvement of Buildings Structural Quality by New Technologies". A.A.Balkema 
publishers, 2005. PP.733-740. 

11. 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. 

12. Serdjuks D., Rocens K.and Ozolinsh R. Influence of the Diagonal Cables 
Strengthening by the Trusses on the Saddle-Shaped Roof Rigidity. Rīgas Tehniskās   
universitātes Zinātniskie raksti. - Riga, 2005, - 2.Sērija Arhitektūra un būvzinātne, 6. 
Sējums. PP. 210-217. 

13. 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 Baltic 
Industrial Engineering – Adding Innovation Capacity of Labour Force and 
Entrepreneur, Tallinn, Estonia, 2006, April 20-22. PP. 295 – 300. 

14. Mironov V., Boyko I.., Serdjuks D. Recycling and Application of Perforated Steel 
Band and Profiles. Proc. of the 5th Int.Conf. of DAAAM Baltic Industrial 
Engineering – Adding Innovation Capacity of Labour Force and Entrepreneur, 
Tallinn, Estonia, 2006, April 20-22. PP. 285 – 288. 
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15. Миронов В., Сердюк Д., Бойко И. Технологические процессы соединения 
элементов перфорированной стальной ленты. Материалы Международной 
конференции „ Соединение и резка металлов и покрытие” , Минск, Белорусия - 
2006, Стр.19-21. 

16. Serdjuks D., Rocens K. Using of Steel Component in Hybrid Composite Cable for 
Saddle-Shaped Roof.                          Proceedings of XI International Conference on 
Metal Structures ICMS-2006, Rzeslow, Poland, 2006, June 22-24, A.A.Balkema 
publishers, PP. 951-956. 

17. 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. 

18. Pakrastinsh L., Rocens K., Serdjuks D. Effect of the Type of Substructure on Cable 
Material Consumption. Selected papers of the 9th Int.Conf. Modern Building 
Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, 2007, May 16-18. Vol. II 
PP.740 – 746. 

19. Serdjuks D., Rocens K., Pakrastinsh L. Choice of Rational Components for Hybrid 
Composite Cable with Increased Specific Strength. Selected papers of the 9th 
Int.Conf. Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, 
Lithuania, 2007, May 16-18. Vol. II PP.773 – 778. 

20. Serdjuks D., Rocens K., Evaluation of Effectiveness of the Use of Hybrid 
Composite Cable to Increased Specific Strength. Proc. of the 4th Int.Conf. on The 
Conceptual Approach to Structural Design, Venice, Italy, 2007, June 28-29, PP. 
619-626. 

21. Serdjuks D., Rocens K. Behaviours of Tensioned Hybrid Composite Element with 
Strengthened Sections.   Proc. of the 6th Int.Conf. of DAAAM Baltic Industrial 
Engineering, Tallinn, Estonia, 2008, April 24-26. PP. 537–542. 

22. Serdjuks D., Rocens K., Hybrid Composite Cable with Steel Component as 
Structural Element. Advanced Steel Construction, an International Journal, 
Published by the Hong Kong Institute of Steel Constructions, 
 2008, Vol. 4, No. 3, PP. 184–197. 

23. 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.  

24. Pakrastinsh L., Rocens K., Serdjuks D. Material Cconsumption of Hierarchic Cable 
Structures. Journal of Civil Engineering and Management. Vilnius, Lithuania, 
(iesniegta redkoleăijā). 

25. Serdjuks D., Ozolinsh R. and Rocens K. Behaviours of Composite Cable in the 
Roof. Rīgas Tehniskās   universitātes Zinātniskie raksti. - Riga, 2008, - Būvzinātne, 
9. Sējums, (iesniegta redkoleăijā). 

 
 
 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs pēdējo sešu gadu 
laikā 
 
1. Starptautiskā konferencē " Engineering Materials & Tribology 2003". October 2-3, 

Tallinn, Igaunija                                                     (Mironov V., Serdjuks D., 
Composite Material on the Base of Perforated Steel Band.) 
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2. The 44th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
14-17, 2003, Riga,                Latvia. (Serdjuks D., Rocens K., Evaluation of 
Mechanical Interaction Between Components in Hybrid Composite Cable.) 

3. MCM-2004, 13th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, 2004, 
May16-20.  
       (Serdjuks D., Rocens K., Decreasing the Displacements of a Composite Saddle-
Shaped Cable Roof.) 
4. Starptautiskā konferencē " Engineering Materials & Tribology 2004" Rīga, Latvija, 
September 23-24. 

(Mironovs V., Serdjuks D. and  Muktepavela F., Elements on the Base of Perforated 
Steel Band  
for   Wall   Structures.) 

5. The 45th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
14-16, 2005, Riga, Latvia. (Serdjuks D.,  Rocens K., Dependence  of Materials and 
their Content in Composite Cables on the  Character of Deformations., and Mironovs 
V., Serdjuks D. and Lapsa V. Elements on the Base of Perforated Steel Band for 
Wall Structures.) 

6. COST C-12 Final Conf. Improving Building's Structural Quality by New 
Technologies.  
University of      Innsbruck, Austria, 2005, January 20-22. (Serdjuks D., Rocens K. 
Evaluation of Behaviour of Hybrid Composite Cable in  Saddle-Shaped Roof.) 

7. The 46th International Scientific Conference of Riga Technical University. October 
13-15, 2005, Riga. (serdjuks D., Rocens K. and Ozolinsh R.,  Influence of the 
Diagonal Cables Strengthening by the    Trusses on the Saddle-Shaped Roof Rigidity 
and  Pakrastinsh L., Rocens K. and Serdjuks D., Evaluation of the Behavior of 
Tensioned Composite Cladding Element for Cable Roofs.) 

8. The 5th Int.Conf. of DAAAM Baltic 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 and Mironov V., Boyko I., Serdjuks D., 
Recycling and Application of Perforated Steel Band and Profiles.) 

9. MCM-2006, 14th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, 2006, 
May 29 – June 2. (Serdjuks D., Rocens K. and Pakrastinsh L., Composite Cladding 
Element for Saddle-Shaped Cable Roof.) 

10. XI International Conference on Metal Structures ICMS, Rzeslow, Polija, 2006, June 
21-23. 

       (Serdjuks D., Rocens K., Using of Steel Component in Hybrid Composite  Cable for 
Saddle-shaped            Roof.) 

11. 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.) 

12. 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.) 

13. 4th International Speciality Conference “The Conceptual Approach to Structural 
Design”, Venezia, Italy, 2007, June 27-29. (Serdjuks D., Rocens K., Pakrastinsh L., 
Evaluation of Effectiveness of the Use of Hybrid Composite Cable to Increased 
Specific Strength.) 
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14. The 6th Int.Conf. of DAAAM Baltic Industrial Engineering , Tallinn, Estonia, 2006, 
April 24-26. (Serdjuks D., Rocens K., Behaviours of Tensioned Hybrid Composite 
Element with Strengthened Sections.) 

15. MCM-2008, 15th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, 2008, 
May 26 –30.  

       (Serdjuks D., Rocens K. and Pakrastinsh L.,Composite Element for Tensioned 
Structures.) 
 
L īdzdalība Latvijas zinātĦu padomes (LZP), Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) un citos projektos  
 
• 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.; 

• Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansētais projekts LV/2005-IB/EC/01 
„Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā" (Twinning Project 
LV/2005-IB/EC/01 Implementation of Eurocodes in Structural Design Practice in 
Latvia). 2005. – 2007.g.; 

• ESF projekts VPD1/ESF/PIAA/04/APK /3.2.3.2./0057/0007 „E-studiju platformas 
izveide RTU inženierzinātĦu studiju programmām” 2006. – 2007.g.. 

 
L īdzdalība starptautiskos pētījumu projektos  
 
• 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. 
 
Patenti 
 
1. Rocēns K., VērdiĦš G., Serdjuks D., un PakrastiĦš L. Kompozītpārseguma 

konstrukcija. - Latvijas Republikas Patents Nr. 12191. Publicēts 20.03.1999. 
2.  Mironovs V., Serdjuks D., un  Maksimčuks M. Būvkonstrukcijas daudzslāĦu 

elements. - Latvijas Republikas Patents Nr. 13637. Publicēts 20.01.2008. 
3.  Rocēns K., Serdjuks D., PakrastiĦš L., Portnovs G. un Mitrofanovs V. Hibrīda 

kompozītvants. - Latvijas Republikas Patents Nr. 13816. Publicēts 20.11.2008.  
 
Recenzētie promocijas darbi 
 
1.  Donatas Jatulis „Masts with Combined Guys: Analysis and Control of Stress and 

Deformation”, Vilnius   Gediminas Technical University (Technological Sciences, 
Civil Engineering – 02T)(2008). 

 
Vadītie maăistra darbi 
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1. Aleksandrs Volodins „Sedlveida vanšu pārseguma nesošo un stabilizējošo vanšu 

izlieču un laiduma ietekme uz materiāla patēriĦu”. (2000), (darba līdzvadītājs Prof. 
K.Rocēns). 

2. Valdis Grinpukals „Sedlveida vanšu pārseguma deformējamības samazināšana ar 
vanšu kopnes palīdzību”. 
(2004). 

3. Sergejs Arehovs „Segumu ar paralēlām vantīm racionālo ăeometrisko raksturlielumu 
pētīšana”. Tirgus paviljons 80 x 60 m. (2006). 

4. Dmitrijs Orlovs „Hibrīda kompozīta stiepta elementa racionālo parametru 
noteikšana”. Tirdzniecības centrs. 
(2007). 

5. Aleksandrs Rundasovs „Diagonālo vanšu stinguma ietekme uz sedlveida pārseguma 
deformējamību”. Izstāžu paviljons. (2007). 

6. Ingūna Baumgarte „Divjoslu vanšu pārseguma racionālas formas pētījums”. Izstāžu 
paviljons. (2007).  

7. Viktors Kitajevs „Vanšu pārseguma racionālas formas pētījumi”. Izstāžu paviljons. 
(2007). 

8. Vitālijs Kuzmins „Teltsveida vanšu pārseguma ăeometriskās formas analīze”. 
Restorāns ar teltsveida vanšu pārsegumu. (2008). 

9. OĜegs MaskaĜenko „Vanšu patēriĦš atkarībā no tīkla soĜa sedlveida pārsegumam”. 
Autostāvvietas sedlveida vanšu pārsegums. (2008). 

10. Artūrs Murāns „Kombinēta vanšu pārseguma nestspējas analīze”. Segta liellaiduma 
autonovietne. (2008).  

 
Lekcijas, praktiskās nodarbības un semināri  
 
• BBK 401 „Koka un plastmasu konstrukciju. Vispārējs kurss” Būvniecības 

programmas Dienas apmācības studentiem un Ārzemju departamenta studentiem 3 
KP; 

• BBK 560 „Koka un plastmasu konstrukciju. Speckurss” Būvniecības programmas 
Dienas apmācības studentiem 2 KP; 

•  BBK 558 „Metāla konstrukcijas. Vispārējs kurss” Būvniecības programmas  
       Dienas apmācības , Neklātienes un vakara studiju departamenta studentiem un 
       Ārzemju departamenta studentiem 2 KP.  
• BBK 559 „Konstrukciju optimizācija” Būvniecības programmas Dienas apmācības  
       un Neklātienes un  vakara studiju departamenta studentiem 2 KP. 
• BBK580 „Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes” Būvniecības 

programmas Dienas apmācības un Neklātienes un vakara studiju departamenta 
studentiem 2 KP. 

• BBK308 „Būvkonstrukcijas” Ārzemju departamenta studentiem un Dienas 
apmācības studentiem (praktiskās nodarbības) 6 KP. 

• BBK454 „Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas (vispārējs kurss)” Ārzemju 
departamenta studentiem 3 KP; 

• Sagatavots un nolasīts pilotlekciju kurss LV Ekonomikas ministrijā (23.05.2007.) par 
būvelementu projektēšanas pamatprincipiem saskaĦā ar Eirokodeksa standartu EN 
1995 būvinženieriem un studentiem, kuri izmanto Eirokodeksus koka konstrukciju 
projektēšanā. 

• Būvniecības un rekonstrukcijas institūta zinātniskos semināros  nolasītie referāti: 
„Behaviours of Tensioned Hybrid Composite Element with Strengthened 
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Sections”(15.04.2008), „Analysis of Hybrid Composite Element for Tensioned 
Structures”(15.05.2008.), „Choice of Rational Components for Hybrid Composite 
Cable with Increased Specific Strength” (2007) un „Evaluation of Effectiveness of 
the Use of Hybrid Composite Cable to Increased Specific Strength” (2007) .  

• Dalība pavasara kursos ārzemju studentiem ”Timber Resources” (BEST - Rīga) ar 
lekciju ”Timber Structures” (2005). 

 
  L īdzdalība studiju priekšmetu programmu izstrādē  
 
• Dalība studiju priekšmetu BBK559 „Konstrukciju optimizācija” programmas 

izstrāde. 
 
Metodiskie mācību līdzekĜi 
 
1. D.Serdjuks Metodiskie norādijumi praktisko darbu izpildei mācību priekšmetā 

"Konstrukciju optimizācija", E-studiju materiāls, (ESF projekts „E-studiju platformas 
izveide RTU inženierzinātĦu studiju programmām” 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007), Rīga, 2007. – 81 lpp. 

2. D.Serdjuks Metodiskie norādijumi praktisko darbu izpildei nodaĜā „Koka 
Konstrukcijas” mācību         priekšmets „Būvkonstrukcijas”, (Sadarbības projekts 
LV/2005-IB/EC/01), Rīga, 2007. – 32 lpp.   

3. D.Serdjuks   Metodiskie norādījumi priekšmetā „Koka konstrukcijas” Elementu 
aprēėini uguns iedarbībai”, (Sadarbības projekts LV/2005-IB/EC/01), Rīga, 2007. – 
22 lpp. 

4. D.Serdjuks Metodiskie norādījumi praktiskiem darbiem mācību priekšmetā 
"Konstrukciju   optimizācija", Rīga, 2004. –27 lpp.  

5. D.Serdjuks Lekciju konspekts ar praktiskiem piemēriem mācību priekšmetā 
"Konstruktīvo   būvelementu eksperimentālas pārbaudes", Rīga, 2004, (Rokraksts). 

6. D.Serdjuks, Lekciju konspekts mācību priekšmetā "Dzelzsbetona konstrukcijas. 
Vispārējs kurss",  Rīga, 2002, (Rokraksts). 

7. D. Serdjuks Lectures summary of subject "Steel structures" in three parts: 
Introduction, General  course and Optional course, Riga, 2002, (Rokraksts angĜu 
valodā). 

8. G.Teters, D. Serdjuks Lectures summary of subject "Reinforced concret structures" 
in three parts:  Introduction, General course and Optional course, Riga, 2001, 
(Rokraksts angĜu valodā). 

 
Kvalifik ācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās 
 

2006.g.  Mācību vizīte Vācijā „Studentu apmācības metodoloăija 
projektēšanas metodikai saskaĦā ar Eirokodeksu”, 
organizēta projekta LV/2005-IB/EC/01 ietvaros sadarbībā 
ar Vācijas Būvtehnikas institūtu; 

2006.g.  Ekspertu apmācība Eirokodeksa saimēm: Eurocode 0: 
Basis of structural design; Eurocode 1: Actions on 
structures; Eurocode 3: Design of steel structures, 
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete  
structures, Eurocode 5: Design of timber structures, Design 
of plastic structures. Organizētā projekta LV/2005-
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IB/EC/01 ietvaros sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas 
institūtu; 

2006.g.                                    „ RTU Blackboard” kursi 2 KP apjomā. Kurss 
organizēts ESF projekta 

                                                „E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātĦu 
studiju programmām” 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007 ietvaros.    

 
Citu prasmju papildin āšana: 
 

2002.g.  AutoCAD 2002 Level 1 Training Course. Kogra LTD 
Autodesk ATC. 

 
 
 
 
 
 
 
L īdzdalība zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas darbībā 
 
• Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko rakstu krājuma sērijai Arhitektūra un 

Būvzinātne redkolēăijas loceklis (2005. - līdz šim brīdim). 
• Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko rakstu krājuma sērijai Arhitektūra un 

Būvzinātne redkolēăijas 
sekretārs (2005. - 2006.g.). 
 

Cita organizatoriskā kompetence 
 
• Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un rekonstrukcijas institūta laboratorijas 

vadītājs (1998. -2004.g.); 
• Dalība ēku un inženierbūvju tehniskā  stāvokĜa ekspertīzēs (2001.g. - līdz šim brīdim 

). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2008. gada 21. novembrī                         D.Serdjuks 
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Curriculum Vitae 
 

 
Vārds, uzvārds  Anastasija Žiravecka 

Adrese  Dzelzavas ielā 73 – 30, Rīga, LV-1084 

Tālrunis  29682242 

E-pasts  znastja@latnet.lv 

Pilsonība  Latvijas 
 

Dzimšanas datums  1971.gada 4.janvāris 
 

DARBA PIEREDZE 
  

• Datumi (no – līdz)  Kopš 2000.gada 
• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskā universitāte, IEEI 

• Amats  Asoc.prof. 
• Darba pienākumi  1. metodiskais darbs 

2. zinātniskais darbs 
3. priekšmetu pasniegšana 
4. organizatoriskais darbs 

• Datumi (no – līdz)  Kopš 1994.gada 
• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskā universitāte, Valodu institūts 

• Amats   Prakt.docente 
• Darba pienākumi  1. angĜu valodas mācīšana 

2. metodiskais darbs 
 

IZGLĪTĪBA 
• Datumi (no – līdz)   1995 - 1999  

• Iestādes nosaukums  RTU 
• Iegūtais grāds  InženiezinātĦu doktore, Diploma Nr.BD001009 

• Datumi (no – līdz)  1996 - 1998 
• Iestādes nosaukums   LU 

• Iegūtais grāds  Fololoăijas zinātĦu maăistre, Diploma Nr.003945 

 
• Datumi (no – līdz)  1993 - 1995 

• Iestādes nosaukums   RTU, Inženierekonomikas fakultāte 
• Iegūtais grāds  InženierzinātĦu maăistre, Diploma Nr.000460 

 
• Datumi (no – līdz)  1988 - 1993 

• Iestādes nosaukums   RTU, Inženierekonomikas fakultāte 
• Iegūtais grāds  InženierzinātĦu bakalaure, Diploma Nr.001604 

 
• Datumi (no – līdz)  1978 - 1988 

• Iestādes nosaukums   Rīgas 40. vidusskola 
 
 

      
DZIMTĀ VALODA    

 
  KRIEVU VALODA 
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CITAS VALODAS     

 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 

             
AngĜu valodas praktiskās nodarbības RTU bakalauriem, praktiskiem inženieriem, 
maăistriem un doktorantiem 

 

STARPTAUTISKĀS PUBLIKĀCIJAS 
(PĒDĒJO 5 GADU LAIKĀ) 

 1. Learning-Centred Approach to ESP Based on the Learner-
Centred Course Design. – Materiāli starptautiskai zinātniskai 
konferencei. – 2000.g.  

2. “Electrical Engineering” – metodiskais līdzeklis, RTU – 2000, 86lpp 
 

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 16 
 

 
 

TEHNISKĀS PRASMES   Microsoft Office programmas, Internets 

 
 
 
 
 

2009.gada 25.martā     /Anastasija Žiravecka / 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Latviešu valoda, vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi) 
• Lasīšanas prasmes  4 

• Rakstīšanas prasmes  5 
• Runāšanas prasmes  4 

                                                            AngĜu valoda, vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi) 

• Lasīšanas prasmes       5 
• Rakstīšanas prasmes  5 
• Runāšanas prasmes  5 

  VĀCU VALODA, vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi) 
• Lasīšanas prasmes  3 

• Rakstīšanas prasmes  3 
• Runāšanas prasmes  3 
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Curriculum Vitae 
 

 PERSONAS DATI 
 

Vārds, uzvārds  Ilze SiliĦa 

Adrese  Stūrīša iela 34, dz.1. Rīga, LV-1006 

Tālrunis  29274629, 67553893  

E-pasts  ilze.silina@rtu.lv 

 

Pilsonība  Latvijas 
 

Dzimšanas datums  28.03.1958 
 

DARBA PIEREDZE 
 • Datumi (no – līdz)  2001- līdz šim brīdim 

• Darba devēja nosaukums   RTU Valodu institūts 
• Amats  Praktiskā docente, vācu valodas profesora grupas vadītāja,  

RTU Valodu institūta padomes locekle 
RTU Valodu institūta metodiskās komisijas locekle 

• Darba pienākumi  Vācu valodas profesora grupas pasniedzēju darba koordinācija, studiju kursu sastādīšana, 
studiju programmas satura pilnveidošana un atjaunošana, zinātniskais un pētnieciskais darbs 

• Datumi (no – līdz)  1995-2000 
• Darba devēja nosaukums   RTU Valodu institūts 

• Amats   Lektore vācu valodas mācību priekšmetā,  
• Darba pienākumi  Metodiskās apvienības vadītāja, atbildīgā par mācību metodisko, testu un eksāmenu materiālu 

izstrādi būvniecības nozares studentiem bakalaura, praktiskā bakalaura, maăistra un doktoranta 
studiju programmās, valsts mācības un analītiskās lasīšanas tehnisko tulku  profesionālo 
bakalauru studiju programmā 

• Datumi (no – līdz)  1993-1995 
• Darba devēja nosaukums   RTU Valodu institūts 

• Amats  Asistente vācu valodas mācību priekšmetā 
• Darba pienākumi  Vācu valodas nodarbību vadīšana, metodisko mācību, kontroldarbu un eksāmenu materiālu 

izstrāde  
Datumi (no – līdz)  1982-1993  

Darba devēja nosaukums  2. pagarinātās darba dienas skola 
Amats  vācu valodas skolotāja, klases un pagarinātās dienas grupas audzinātāja 

• Darba pienākumi  vācu valodas stundu sagatavošana un vadīšana 
 

IZGLĪTĪBA 
• Datumi (no – līdz)  2007- līdz šim brīdim 

• Iestādes nosaukums  LU Valodniecības doktorantūra 
• Pamatpriekšmeti  Sastatāmā valodniecība 

• Datumi (no – līdz)  1996-1998 
• Iestādes nosaukums   LU, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

• Pamatpriekšmeti  Pedagoăija, psiholoăija, prezentācijas prasme 
• Iegūtais grāds  Pedagoăijas maăistrs 

• Datumi (no – līdz)   1976-1982 
• Iestādes nosaukums  P. Stučkas LVU 

• Pamatpriekšmeti  Ăermānistika, pedagoăija, tulkošana 
• Iegūtais grāds  Bakalaurs, vācu valodas filologs, pasniedzējs, tulks 

 
Dzimtā valoda  latviešu 
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CITAS VALODAS 
vācu   

• Lasīšanas prasmes  izcili 
• Rakstīšanas prasmes  izcili 
• Runāšanas prasmes  izcili 

krievu   
                          • Lasīšanas prasmes  Ĝoti labi 
                      • Rakstīšanas prasmes  Ĝoti labi  

• Runāšanas prasmes  Ĝoti labi 
angĜu   

• Lasīšanas prasmes  labi 
• Rakstīšanas prasmes  labi 
• Runāšanas prasmes  gandrīz labi 

 

ORGANIZĀCIJAS PRASMES UN 

IEMAĥAS 
 Starpkultūru komunikācija, situāciju analīze, konfliktu menedžments, prezentācijas prasme, 

kolektīva vadīšana, dažāda mēroga pasākumu organizācija un plānošana 

 

TEHNISKĀS PRASMES     IT kompetence: Microsoft Office, MS Power Point  

 

CITAS PRASMES UN IEMAĥAS  Autovadīšana kategorija B 
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PAPILDUS INFORMĀCIJA   Kvalifikācijas paaugstināšana:  
     2007 – starptautiskā zinātniskā konference „Ăermānistika kā kultūras starpnieks”  
                 Tartu universitātē, 
     2006 – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas starptautiskā konference  
                 „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 
     2006 – līdzdalība starptautiskā LEONARDO DA VINCI projektā  
                 „Profesionālo iemaĦu un prasmju līmeĦa paaugstināšana tulkotāju sagatavošanas   
                 pasniedzējiem” (VeA, LU, RTU, Maincas universitāte (Germersheima),Vācija, ASB,  
                 Dānija  
    2003 - 2005 – visi Gētes institūta rīkotie semināri par valodas prasmju līmeĦiem  
                             un starpkultūru komunikāciju 
     1995 – Diseldorfas universitāte, seminārs “Biznesa vācu valoda” 
     1995 – Kemnicas-Cvikavas Tehniskā universitāte, kurss “Speciālo nozaru vācu valodas  
                 metodika un didaktika”  
     2001 – Vispasaules Vācu valodas skolotāju kongress Lucernā Šveicē,  
                 tulkošanas darba grupa 
     1993-2006 – semināri un konferences RTU 
 
Sabiedriskais darbs:                                
RTU Akadēmiskās sapulces locekle,  
Valodu institūta padomes locekle, 
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas locekle 
 
Pētnieciskais darbs:                       
Lietošanas instrukciju (vācu-latviešu) tulkošanas īpatnības  
 
Publikācijas:                                            
Romanova I., Silina I. (Riga) Kulturphänomen İkologie aus der fachőbersetzerischen    
       Perspektive. Krājumā: Germanistik als Kulturvermittler: Vergleichende Studien. Vorträge  
       der III. Germanistenkonferenz an der Universität Tartu. Tartu University Press, 2008,  
       S. 197-212. 
Lauziniece V., SiliĦa I. Studenta grāmata vācu valodas priekšmetā, Rīga, 2003, 44 lpp.    
       (neklātienes nodaĜas studentiem) 
IĜjinska L., NītiĦa D.,SiliĦa I.,Platonova M., Augstākās profesionālās izglītības studiju  
        programma. Tehniskā tulkošana, RTU izdevniecība, Rīga, 2003, 63 lpp. 

 
 
2009. gada 30. aprīlis                                                                             /Ilze SiliĦa/             
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Curriculum vitae 
 

 
Personas dati 

 

Aleksandrs Korjakins 
Dzimis: 1963. gada 29. janvāri 
KaĜėu ielā 1, Rīga, LV-1658 
e-pats: aleks@latnet.lv 
tālr.:67089248 
1997 Aizstāvēta disertācija inženierzinātĦu doktora 

zinātniskā grāda iegūšanai Rīgas Tehniskajā 
universitātē. 

1985 Rīgas Politehniskais institūts (tagad Rīgas Tehniskā 
universitāte), Arhitektūras-Celtniecības fakultāte, 
diploms “Inženieris-celtnieks”. 

Izglītība 

  
2002 3 mēneši DAAD programmas ietvaros Martin-Luther 

Universitātē Halle-Wittenberg Vācijā. 
1998 3 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS un DAAD 

programmas ietvaros Martin-Luther Universitātē Halle-
Wittenberg Vācijā. 

1997 1 mēnesis Eiropas Kopienas TEMPUS programmas 
ietvaros Swansee Universitātē Lielbritanijā. 

1995 3 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS programmas 
ietvaros Kasseles Universitātē Vācijā. 

Papildu izglītība 
 

1994 6 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS programmas 
ietvaros Kasseles Universitātē Vācijā. 

2006 - šobrīd Profesors Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora 
grupā. 

2002  Asoc. prof. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora 
grupā 

2001 - šobrīd vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora 
grupā. 

1999  docents Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Būvkonstrukciju Automatizētas Projektēšanas 
profesora grupā 

1998    pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Būvkonstrukciju Automatizētas Projektēšanas 
profesora grupā 

1993 - 1998 Pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Konstrukciju aprēėina profilinstitūtā 

1988-1993 Zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas Tehniskajā 
universitātē  

Nodarbošanās 
 

1985-1988 Inženieris Rīgas Politehniskajā institūtā. 
 

6 pētījumu projekti, 53 publikācijas Zinātniskā 
darbība Pētījumu 

projekti 
RTU projekts “Bezatkritumu tehnoloăiskā procesa 
vadlīniju izstrāde alumīnija metāllūžĦu pārstrādes 
uzĦēmumiem”, (2008) 
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RTU projekts „Al un Al2O3 saturošu rūpniecisko 
atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā” 
(2007) 
RTU projekts „Jaunu, būvniecībā lietojamu un augstās 
temperatūrās noturīgu javu sauso maisījumu 
kompozīcijas izveide, izmantojot metāla pārstrādes 
blakusproduktus un atkritumus” (2006). 
RTU projekts „Alternatīvo dolomīta pildvielu izpēte un 
pielietojums betona ražošanā” (2007) 
RTU projekts „Dolomīta ražošanas atkritumu 
pielietojums keramzītbloku izgatavošanā” (2008) 
European Commission, Competitive and Sustainable 
Growth Program, EC 5 IP, “OSNET (Ornamental Stones 
Network)” (2001/2004) 
D. Bajare, L. Berzina - Cimdina, A.Stunda, I. 
Rozenstrauha, L. Krage, A. Korjakins, Characterisation 
and application of the mix of oxides from secondary 
aluminium industry, Proceeding of 2nd International 
ceramic congress, Italy, 2008, 7 pp. (CD version). 
A. Korjakins, G. Sahmenko, D. Bajare, D. Pizele, S. 
Gaidukovs, Using of dolomite waste as an alternative 
filler in production of concrete, Proceeding of 2nd 
International ceramic congress, Italy, 2008, 6 pp. (CD 
version) 
A. Korjakins, S. Gluhihs, A. Popovs, A. Tiskunov, Using 
FEM analysis for evaluating liftiem of the turbine blades 
repaired by different kinds od titanium and nickel alloys, 
Advanced materiāls reserch, Vol 47-50, 2008, pp. 37-40 
D. Bajare, I. Rozenshtrauha, L. Krage, A. Korjakins, 
Investigation of aluminium scrap recovery waste on 
purpose to produce building materials, In Scientific 
Proceedings of Riga Technical University; RTU, 
Construction Science, Vol. 8, Issue 2, Riga, 2007, pp.17-
24.  
A. Korjakins, O. Ozolons, D. Pizele, The ribs-skin 
interface tougheness of s stiffened composide shell, In 
Scientific Proceedings of Riga Technical University; 
RTU, Construction Science, Vol. 8, Issue 2, Riga, 2007, 
pp. 43-48.  

Publikācijas 
 

K. Bondars, A. Korjakins, Heritage building support 
deformation influence on groined masonry arch stability, 
Proceeding of the Fifth International Symposium 
“Computational Civil Engineering 2007”, Iaşi, Romania, 
May 25, 2007., pp. 39-54.  

 A. Korjakins, O. Ozolins, D. Pizele, Using DCB and pull-
out tests for experimental investigation of the rib-skin 
interface fracture toughness of a stiffened composite 
shell, Proceedings of the 13 International Conference on 
Experimental Mechanics, Aleksandropulis, Greece, July, 
1-6, 2007, pp.115-116. 
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A. Korjakins, G. Šahmenko, D.Bajare, S. Gaidukovs, 
Keramzītbetona ražošana, izmantojot dolomīta izstrāde 
atkritumus. (Expanded clay lightweight concrete 
producing using dolomite quarry’s waste), konference 
EcoBalt 2008 tēzes, 2008, p71. 
A. Korjakins, G. Sahmenko, D. Bajare, D. Pizele, S. 
Gaidukovs. Using of an alternative dolomite filler in 
concrete production, 2nd International kongress on 
ceramics“ ICC2 – 2008, 29.June-04.July, Verona, Italy, 
4p-15, 6 pages 
A. Korjakins, G. Šahmenko, D.Bajare, D. Pizele, 
Alternatīvo dolomīta pildvielu pielietojums betona 
ražošanā. (Using of an alternative dolomite filler in 
concrete production), konference EcoBalt 2007 tēzes, 
2007, p30 
 

Dalība 
konferencēs 

 
 
RTU, Rīga, 24.03.2009        
        /Aleksandrs Korjakins/ 
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MĀRIS KAěINKA 

Dzimšanas gads: 1975 
Nacionalitāte:  latvietis 
Izglītība:  1990 absolvēts Saldus Lauksaimniecības tehnikums, specialitāte būvniecība 
                 1997 pabeigta profesionālā studiju programma “Ăeodēzija un kartogrāfija”  
                          Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē 
                 2001 pabeigta maăistra studiju programma “Ăeodēzija un kartogrāfija”  
                          Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē 
                 2004-2008 students doktora programmā “Būvniecība” Rīgas Tehniskās  
                                    universitātes Būvniecības fakultātē 
Zinātniskie grādi:  
                            2009 – Dr.sc.ing. 
Darba pieredze:  
                 1996 – 1997 zvērinātā mērnieka J.Klētnieka palīgs 
                 1997 – 2000 SIA “Ăeodēzijas Konsultatīvais Centrs” inženieris- ăeodēzists 
                  2000 – 2001 SIA “ĂEO VEKTORS” inženieris-ăeodēzists 
                  kopš 2003    RTU Ăeomātikas katedras lektors 
                 2004 – 2008 RTU doktorants 

 
Pedagoăiskā pieredze: 
Studiju kursi: 
                     Ăeodēzija 
                     Inženierăeodēzija 
                     Ăeodēzisko datu apstrāde 
                     Lietotāja programmas ăeomātikā 
                     Ăeomātikas pamati 
                     Datorgrafika ăeomātikā 
Publikācijas: kopā 10, t.sk., 8 zinātniskās 
 
Datorprasme: ACCESS, ORACLE 
Valodu prasme: angĜu, krievu – labi 
 
Darbība profesionālās apvienībās: 
                      Latvijas Mērnieku biedrības biedrs 
 
Dalība  projektu izstrādē: 
             1997 – ES PHARE projekts “Tehniskā palīdzība zemes privatizācijai un  
                         reăistrācijai Latvijā” izpildītājs 
             1998 – 2000 Tempus PHARE projekts “Ăeomātiskā izglītība Latvijā”  
                         izpildītājs   
             2002 – 2005 starptautisks projekts “Ăeodēziskie un fotogrammetriskie  
                         darbi Ēăiptē” – nacionālais koordinators, tā struktūrā arī  tika veikta  

Irākas speciālistu apmācība – lektors.             
            2006 - projekts “Būvju deformācijas ăeodēziskās kontroles  
                         sistēmas izstrādāšana un pārbaude” – izpildītājs 
            2007 – 2008 – projekts „Rīgas tematiskās kartogrāfijas sistēma” – izpildītājs 
            2008 – 2009 – projekts „Valsts augstuma izejas līmeĦa noteikšana” –  Izpildītājs 
 
2009.gada 31.marts       M.KaĜinka 
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VELTA PARŠOVA 
 
Dzimšanas gads: 1949 

Nacionalitāte: latviete 
 
Izglītība: 1968 – 1972 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, studente 
               1974 – 1979  Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, aspirante 
 
Zinātniskie grādi: 1979 Maskavas Zemes ierīcības inženieru institūts, ekonomisko  
                                      zinātĦu kandidāte 
                             2004 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Dr.oec. 
 
Darba pieredze: 1972 – 1991 Zemes ierīcības projektēšanas institūts, inženiere 
                          1991 – 1999 Valsts zemes dienesta Kadastra centrs, inženiere 
                          Kopš 1999    Valsts zemes dienesta Lielrīgas reăionālā nodaĜa,  
                                                Eksperte 
                          Kopš 2001    Latvijas Lauksaimniecības universitāte, asoc. prof.,  
                                               profesore 
                          Kopš 2006    Rīgas Tehniskās universitātes Ăeomātikas katedras  
                                               profesore 
 
Pedagoăiskā pieredze: 
                                   Studiju kurss: Nekustamā īpašuma kadastrs 

Publikācijas: 15 
 
Datorprasme: Windows 2003, Excel, Power Point 
 
Valodu prasme: krievu, angĜu, vācu 
 
 
 
2009.gada 31.marts      V.Paršova 
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ARMANDS AUZI ĥŠ 
 
Dzimšanas gads: 1969. 
 
Nacionalitāte: latvietis 
 
Izglītība: 1984 – 1988 Rīgas Celtniecības tehnikums, audzēknis 
                1993 – 1998 RTU Būvniecības fakultāte, students studiju programmā  
                                     “Ăeodēzija un kartogrāfija”, bakalaura un maăistra līmenis 
                1998 – 1999 Stokholmas Karaliskais Tehnoloăiskais institūts, students  
                                     maăistrantūrā “Zemes pārvaldība” 
                kopš 2002    Latvijas Lauksaimniecības universitāte, doktorantūra 
 
Darba pieredze: 1993 – 1994 Valsts inventarizācijas biroja Tukuma nodaĜa, galvenais  
                                                speciālists nekustamā īpašuma vērtēšanā  
                           1994 – 1997 VZD Tukuma rajona nodaĜa, galvenais speciālists 
                           1997 – 1998 Nekustamā īpašuma aăentūra “NĪTA”, direktors 
                           1999 – 2000 VZD Rīgas rajona nodaĜa, vadītājs 
                           2000 – 2004 VZD izpilddirektora vietnieks 
                           kopš 2003     RTU Ăeomātikas katedra, prakt.docents 
                           kopš 2005     SIA Metrum 
 
Pedagoăiskā pieredze: 
Studiju kursi: Zemes pārvaldības pamati 
                       Nekustamā īpašuma pārvaldīšana 
                       Ăeomātikas pamati 
 
Publikācijas:  15 zinātniskās, 5 periodiskajos izdevumos 
 
Datorprasme: Windows, Microstation 
 
Valodu prasme: krievu, angĜu – brīvi 
 
Darbība profesionālās apvienībās: Latvijas Mērnieku biedrības biedrs 
 
Starptautiski projekti: 1999 –2000 Tempus Phare, GEMLA, NorBalt – aktivitātes  
                                                        vadītājs un izpildītājs 
                                    2001 – 2003 COST G9 – nacionālais koordinators 
 
 
2009.g. 30.marts       A.AuziĦš 
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JĀNIS BALODIS 

Dzimšanas gads: 1938 
 
Nacionalitāte: latvietis 
 
Izglītība: 1962 LLU Zemes ierīcības fakultāte, students 
               1971 – 1974 LVU aspirants 
 
Zinātniskie grādi: 1975 fizikas-matemātikas zinātĦu kandidāts 
                             1992 Dr.psysic. 
                             1995 vadošais pētnieks 
 
Darba pieredze: 1962 –1966 Zemes ierīcības projektēšanas institūts, inženieris 
                          1966 – 1971 LU Astronomiskā observatorija, vec.laborants,  
                                               vec.inženieris   
                           1974 – 1986 turpat, vec.zin.līdzstrādnieks 
                           1986 – 1998 turpat, sektora vadītājs, vadošais zin.līdzstrādnieks 
                                                RTU Ăeodēzijas katedra, docents 
                            1998 – 2003 RTU Ăeodēzijas un kartogrāfijas profesora grupas vad. 
                            Kopš 1997 Valsts zvērināts mērnieks, licence Nr.004 
                            Kopš 1994 LU Ăeodēzijas un ăeoinformātikas institūts, direktors 
                            Kopš 2004 RTU Ăeomātikas katedras profesors 
 
Pedagoăiskā pieredze: 
 Studiju kursi: Augstākā ăeodēzija  
                       Globālās pozicionēšanas sistēmas 
                       Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas 
                       Augstumu noteikšana ar globālās pozicionēšanas sistēmu 
                       Ăeoinformācijas sistēmu pamati 
                       Ăeodēziskie instrumenti 
                       Ăeomātikas pamati 
 
Publikācijas: 70 zinātniskās 
 
Datorprasme: Windows 2000, Microstation, Arc View 
 
Valodu prasme: krievu, angĜu – teicami 
 
Darbība profesionālās apvienībās: 1989 – 1993 Baltijas Ăeodēzijas komisijas  
                                                                             prezidents 
                                                        1996 – 1998 LU Senāta loceklis 
                                                        1998 – 2002 Latvijas Mērnieku biedrības  
                                                                             prezidents 
                                                        2001 –2002 ăeodēzijas, kartogrāfijas, mērniecības  
                                                                            licencēšanas komisijas priekšsēdētājs 
                                                        2001 – 2002 Starptautiskā Ăeodēzijas asociācija,  
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                                                                             Eiropas zemes informācijas sistēmu 
                                                                            asociācija, asoc. loceklis   Starptautiski 
projekti: kopš 2001 COST G9 (Nekustamā īpašuma transakciju  
                                                     modelēšana), nacionālais pārstāvis  
                                    kopš 2006 EUPOS® - European Position Determination   
                                                     System – International Steering Commitee loceklis  
                                                     un nacionālais pārstāvis (kopš 2004) 
                                    kopš 2006 Interreg III C projekta EUPOS –IRC nacionālais  
                                                     pārstāvis 
                                    2005 – 2006 E 3095! EULASNET LEO SATELLIT „Zemu  

            lidojošo satelītu lāzertālmērs” Euroka projekta  
            vadītājs 

 2006 - 2008 ESF „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem” projekta  
            „Ăeogrāfiskās informācijas sistēmu komponentes  
            izstrāde Latvijas tautsaimniecībai” vadītājs 

                                     kopš 2007   EUPOS® contribution to GOCE mission.  
                                                         Id = 4307, nacionālais pārstāvis 
                                                         SLR for LEO satellites observations of GOCE  
                                                         satellite. Id = 4333, nacionālais pārstāvis 
 
2009.gada 31.marts.       J.Balodis 
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Jānis Štrauhmanis 

Dzimšanas gads: 1944 
 
Adrese,e-pasta adrese, tālrunis: Rīga, Tallinas ielā 83-40;        
                                                       janis.strauhmanis@navigator.lv 
                                                       67 089263;29486283 
 
Izglītība:  1968 – 1970 Maskavas universitāte, Ăeogrāfijas fakultāte, aspirants; 
                                     Tēma: sociālā kartogrāfija 
                1995 – 1997 Latvijas universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,  
                                     doktorants;   tēma:Latvijas kartogrāfijas vēsture 
Zinātniskie grādi: 1973 ăeogrāfijas zinātĦu kandidāts 
                             1992 Dr.geogr. 
                             1997 Dr.habil.hist. 
Papildu izglītība:1991 – zinātniskais darbs Stokholmas universitātē (Zviedrija) 
                             1994 – zinātniskais darbs Herdera institūtā Mārburgā (Vācija)  
                             2007 – Kursi  „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloăiju  
                                        izmantošana studiju procesā ” 
 
Nodarbošanās : 
                           kopš 2003 RTU Ăeomātikas katedras vadītājs, asoc.profesors 
                           kopš 2006 RTU profesors 
 
Publikācijas: uz 1.01.2009.g.,kopā 632, t.sk. 159 zinātniskās 
 
 
Starptautiski projekti : kopš 2003  EEGECS (Ăeodēziskā un kartogrāfiskā izglītība  
                                                       Eiropā), izpildītājs; kopš 2007 darba grupas vadītājs 
                                            2005 projekts „Galileo Latvia”, aktivitātes vadītājs 
                                            2007 projekts „Ăeogrāfisko informācijas sistēmu  
                                                     komponentes izstrāde Latvijas tautsaimniecībai”,  
                                                     izpildītājs  
        
Nacionālie projekti :   2006 projekta “Būvju deformācijas ăeodēziskās kontroles  
                                                 sistēmas izstrādāšana un pārbaude” vadītājs; 
                                    2006 projekta “Globālās pozicionēšanas tehnoloăiju  
                                             integrācija uzĦēmuma informācijas sistēmā un  
                                             izmantošana Latvijas transporta plānošanas problēmu  
                                             risināšanā” izpildītājs; 
                                    2007 – 2008 – projekts „Rīgas tematiskās kartogrāfijas  
                                                            sistēma”  - vadītājs un izpildītājs 
 
Publikācijas: 
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 Štrauhmanis J.. Kartogrāfijas galvenās problēmas un tās vieta ăeomātikas   
                          zinātnē.//  RTU Zinātniskie raksti. Sērija “Arhitektūra un  
                          būvzinātne”. 5.sēj., 2004. – 259.-263.lpp. 

Štrauhmanis J. Ăeomātikas zinātnes teorētiskie pamati.//Zin.rakstu krājums  
                              “Ăeomātika”, 1.sēj., R.,RTU, 2005., 7.-11.lpp. 
Strauhmanis J., Balodis J.,Tarasenko M. System of cartographic and GIS study  
                      subjects at the Department of Geomatics Riga Technical university. 
                      // 1st internat.conf.on Cartography & GIS. Borovetz, 2006., p.33-34. 
Strauhmanis J. Surveying Studies in Latvia: situation, problems, solutions.// CD:  
                                                                   CLGE Seminar. 22 March 2007, Lyon. 
J.Strauhmanis. Surveying Studies in Latvia: situation, problems, solutions.// CD/CLGE 
Seminar. Lyon, 22.March, 2007. g. 
Strauhmanis J. Geomatic Education in Latvia.// GIM International. March 2007. 
Štrauhmanis J. Ăeomātiskā izglītība Latvijā: pirmie pieci gadi //RTU  
                                                           zin.raksti,11.sēr.,  3.sēj., 2007.- 8. – 14.lpp. 
 
Dalība konferencēs: J.Strauhmanis. Surveying Studies in Latvia: situation, problems,  
                                             solutions.// CD/CLGE Seminar. Lyon, 22.March, 2007. g. 
 
 
2009.gada 31.marts      J.Štrauhmanis 
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Curriculum vitae 
Personas dati 

 
Viktors Mironovs 
1941 g. 7. oktobrī  
Rīga, Kleistu iela 11-1, dz. 85. LV-1067, mironovs@bf.rtu.lv, 29146944 
(mob.), 67089270 (dienesta) 
1986 Smalkās ėīmiskās tehnoloăijas inst., Maskava, Krievija,  

hab. inž. zin. doktors. 

1969-1972 Rīgas Politehniskais institūts, aspirantūra, inž. zin. 
doktors. 

1961-1965 KaĜiĦina, Politehniskais institūts, Krievija, Inženieris 
Mehāniėis  

Izglītība 

1955-1959 KaĜiĦinas vagonbūves tehnikums 
1974-1975 Zin. stažēšanās Čalmeras Tehniskā universitātē, 

Gēteborga, Zviedrija 
1979 
1981 

Zin. stažēšanās Augstākā tehniskā skolā, Cvikkau, 
Vācija 
Zin. stažēšanās Tehniskā universitātē, Drēzdene, Vācija 

Papildu 
izglītība 

 

1980-1982 
 
1984 
1987-1989 
1994 
2004 

Pedagoăiskās meistarības paaugstināšana Latvijas 
kvalifikācijas celšanas centrā 
Zin. stažēšanās Politehniskais institūtā, Minska, 
Baltkrievija 
Zin. stažēšanās Augstākā Tehniskā skolā, Vismara, 
Vācija 
Zin. stažēšanās Tehniskā Universitātē, Linčopinga, 
Zviedrija 
Zin. stažēšanās European Patent Office International 
Academic. Minhene, Vācija. Rīga, Latvija 

1959-1961 Vagonbūves rūpnīca, tehniėis -mehāniėis 
1965-1969 Rīgas kuău remonta trūpnīca, inženieris-mehāniėis 

Nodarbošanās 
 

1969-pašlaik Rīgas Tehniskā universitāte- vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, vecākais pasniedzējs, docents, profesors.   

Kopējo pētījumu un publikāciju skaits – 430, tajā skaitā 6 grāmatas, 238 zin. 
raksti, 38 metodiskie līdzekĜi un lekciju konspekti, 148 izgudrojumu 
apliecības un patenti.  
Latvijas Nopelniem bagātais izgudrotājs (1982), sagatavoja 6 doktorantus 
(no viĦiem 4 aizstāvēja inženiera zin. doktora disertāciju).  

Zinātniskā 
darbība 

 
Pētījumu projekti 
2005-2009 
 

• IZM-RTU projekts nr. 04.1351 /2006/. „Remove of 
powder materials with the impulses of the 
electromagnetic field, the theoretical foundations and 
tool”, head of a group prof. V. Mironovs. 

• IZM-RTU projekts nr. ZP-2005-8 /2005/. 
„Būvniecības izstrādājumi un konstrukcijas 
izmantojot perforēto tērauda lenti”, vadītājs prof. V. 
Mironovs. 

• Līgums nr. 7054, RTU-SIA „TETA”, /2006/,Rīga, 
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Latvija. „Mehanizētā instrumenta detaĜu 
nomenklatūras analīze”. Vadītājs prof. V. Mironovs. 

• Ligums nr. 6903, 2005–2006, RTU- SIA „RPMR”, 
Rīga, Latvija. „Sarežăītas formas un liela izmēra 
pulvera detaĜu izgatavošanas tehnoloăija” (izpildīts). 
Vadītājs prof. V. Mironovs. 

• Projekts VPD1/ESF /P1AA/04/APK/3.2.3.3. 
/0026/0007. Mācību līdzekĜu izstrādāšana. Izpildītāji: 
V. Mironovs, J. Andersons, V. Ataušs, M. Zāăeris. 
2006. g. Projekta vadītājs: A. Kamols (RTU). 

• Projekts EK PHARE /2006/. „Economic and social 
measures in Latvia, Division 2, Vocational education 
and an increase in the gualification”. Ilustrēto terminu 
vārdnīca. Mācību līdzekĜu izstrādāšana. Izpildītāji: V. 
Mironovs, V. Tetere, M. Zāăeris, I. Iesalniece. 
Projekta vadītāja  – E.Zvirbule,Smiltene,  

• IZM TOP – 05-27 projekts, RTU līgums 6956 
„Sarežăītas konfigurācijas izstrādājumi no metāla 
pulveriem un to izgatavošanas tehnoloăija”. Projekta 
vadītājs V. Mironovs, 2005-2007 g. 

• instrumenta detaĜas no pulveru materiāliem”, vad 
IZM TOP 08-20 (2008) „Mehanizētā būvniecības. 
prof . V. Mironovs. 

• V. Mironov, J. Viba, V. Lapkovsky. Lifting of 
disperse materials with pulse electromagnetic field. 1. 
Latvijas konf. “Nanomateriāli un nanotehnoloăijas” 
rakstu krājums, Rīga, Marts 2005. 

Publikācijas 
2005-2009 
 

• Mironovs V., Zemčenkovs V. Materiālu presēšana ar 
elektromagnētiskiem impulsiem. RTU zinātniskie 
raksti „Arhitektūra un būvzinātne”, Rīga, 2005, 146-
151. lpp.  

• Zemchenkovs V., Mironovs V., Viba J. 
Intensification of technological processes with 
electromagnetic impulses. 5th Int. DAAAM Conf., 
April 2006, Tallinn, Estonia. p. 307-310. 

• Wang Xiyi, Viba J., Mironov V., Pizelis I. 
Investigation of vibrator with air flow excitation. 5th 
Int. DAAAM Conf., April 2006, Tallinn, Estonia.  p. 
85-88. 

• V. Mironovs, I. Boiko. Iekārta un tehnoloăija 
skābekĜa-kušĦu griešanai, izmantojot metāliskos 
pulverus. Rakstu krāj. MET-2005 (krievu val.), 2006, 
Rīga, Latvija, 13-24. lpp. 

• V. Mironovs. Pulvermetalurăijas attīstība Baltijā un 
citās valstīs. Rakstu krāj. MET-2005 (angĜu val.), 
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2006, Rīga, Latvija, 104-110. lpp. 
• V. Mironov. Development of powder metallurgy in 

the Baltic States and abroad. DIAMANTE 
„Applicazioni & Tecnologia” no.46 , Italy, 2006, p. 
43-47. 

• V. Mironov, I. Boyko. Application of the 
electromagnetic impulses for joining of details and 
compacting of powders. 10th Int. Conf. TMT-2006, 
2006, Barcelona-Lloret, Spain, p. 205-208. 

• Mironov V.A. Manufacturing Methods of Complex-
shaped Powder Components. “Materials Science 
Medžiagotyra”, 2006, Kaunas, Lithuania, p. 106-109 

• Boyko I., Mironov V., Lapkovsky V. Reseach of 
accurancy of powder billets and details. 5th Intern. 
Conf. „Metals, Welding & Powder Metallurgy” 
(MET-2007), Latvia, Riga, 2007, p. 85 – 87. 

• Boyko I., Mironov V., Lapkovsky V. Welding and 
The Soldering of Powder Fe-C-Cu Details, 3rd Intern. 
conf. on total welding management in industrial 
applications., Lappeenranta University of 
Technology, Finland 2007. g., 228 – 234, 235 – 239. 

• Boyko I., Mironov V., Lapkovsky V. Property and 
Structure Changes of Sintered Powder Materials by 
The Treatment in The Pulse Electromagnetic Field. 
EURO PM - 2007,France,Touluse. Proceedings, vol. 
3 , 439-444 pp. 

• Mironov V., Viba J. Elevator for Powders. EURO 
PM-2007, France, Touluse. Proceedings vol. 2, 39-44 
pp.  

• V.Lapkovsky, V.Mironov, V.Zemchenkov, I.Boyko 
„Tubular metal powder permeable materials with 
anisotropic structure and their application” // 
Proceeding of „The 13th International Conference on 
Problems of Material Engineering, Mechanics and 
Design”, Rajecke Teplice, Slovakia, p.117-120. 

• Mironov V., Viba J., Boyko I. Intensification of the 
process of the expiration of powder materials by 
electromagnetic pulses. In proceeding of the 6th Int. 
Conf. DAAAM „Industrial Engineering”, 2008, 
Tallin, Estonia, lpp. 503-506 

• Boyko I., Mironov V. Research of surface condition 
of powder details. In Proceeding of 12th Int. Conf. 
„Trends in the Development of Machinery and 
associated technology”, TMT 2008, Istambul, 
Turkey, 2008, lpp. 1113-1116. 

 LR patenti 
2004-2009 

• V.-Ā. Lapsa, V. Mironovs. Sienas konstrukcija. LR 
patents LV 13363 B 20.12.2005, Int. Cl 7 E04C5/03 
(E04C2/32, E04B2/06); pieteikuma nr. P-04-38 no 
31.03.2004 
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• V. Mironovs, V.-Ā. Lapsa. Mūra stiegrojuma karkass. 
LR patents LV 13429 B 20.06.2006, Int. Cl 
E04C5/01; pieteikuma nr. P-04-126 no 18.10.2004 

• V. Mironovs. DaudzslāĦu izstrādājums no 
pulvermateriāliem. LR patents LV 13523 B 
20.05.2007, Int. Cl B22F7/00; pieteikuma nr. P-05-78 
no 30.06.2005, RTU. 

• V. Mironovs, V. Lapkovskis. Caurlaidīgs elements. 
LR patents LV 13524 B 20.05.2007, Int. Cl B22F7/02 
(B22F5/00); pieteikuma nr. P-05-79 no 30.06.2005, 
RTU. 

• V. Mironovs. Iekārta feromagnētisko pulveru padevei 
un dozēšanai. LR patents LV 13551 B 20.06.2007, 
Int. Cl G01F13/00 (G01F15/075, B22F7/00); 
pieteikuma nr. P-05-115 no 13.09.2005, RTU. 

• V. Mironovs. Būvkonstrukcijas elements. LR patents 
LV 13595 B 20.11.2007, Int. Cl E04C2/32 
(E04C2/08); pieteikuma nr. P-06-03 no 09.01.2006, 
RTU. 

• V. Mironovs, D. Serdjuks, M. Maksimčuks. 
Būvkonstrukcijas daudzslāĦu elements. LR patents 
LV 13637 B 20.01.2008, Int. Cl E04C2/30 
(E04C5/01); pieteikuma nr. P-06-44 no 16.03.2006, 
RTU. 

• V. Mironovs, V. Lapkovskis. DetaĜu izgatavošanas 
paĦēmiens no pulvermateriāliem. LR patents LV 
13655 B 20.03.2008, Int. Cl B22F3/12; pieteikuma 
nr. P-06-80 no 08.06.2006, RTU. 

• V. Mironovs, V. Zemčenkovs. Elektrisko iekārtu 
elements. LR patents LV 13656 B 20.03.2008, Int. Cl 
B22F5/10; pieteikuma nr. P-06-81 no 08.06.2006, 
RTU. 

• V. Mironovs, M. Maksimčuks. Sienas 
būvkonstrukcijas. LR patents LV 13658 B 
20.03.2008, Int. Cl E04B2/82; pieteikuma nr. P-06-79 
no 08.06.2006, RTU. 

• V.Mironovs, O.FiĜipovs, M.Zāăenis. Būvkonsrukcijas 
elements. LR patents LV 13742 B 20.10.2008, Int.Cl 
E04C5/00;pieteikuma nr. P-07-04 no 18.01.2007, 
RTU. 

 Organozatoriska 
kompetence 

• Starptautiskā konference „Metināšana un 
Pulvertehnologija „ MET-97, MET-99, MET-05, 
MET-07, orgkomiteta vadītājs 

• Žurnāla „Buvēt” konsultatīvās padomes loceklis 
• Höganas AB (Zviedrija) konsultants 

Prasmes Valodas • Krievu – dzimtā       •  Vācu – labi 

• Latviešu- labi   •   AngĜu- gandrīz labi 
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Rīga, 27.03.2009      /Viktors Mironovs/ 
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Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 
Dzīves un darba gājums. 

 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Materiālu un konstrukciju institūts 
Kompozīto materiālu un konstrukciju katedra 
 

KaĜėu iela 1, LV-1658, Rīga 
Latvija 
Fax:   +371 6708 9254 
Tel.:: +371 6708 9124 
Email: and_cate@latnet.lv 
  
Personas kods: 050752-10516 
Dzimis:  1952. gada 5. jūlij ā, Cēsīs 
Ăimene:   sieva Tatjana Čate, dēls – Andris (dzimis 1977.g.)  
 
Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angĜu 

Zinātnisko pētījumu virzieni 
• konstrukciju stiprība noturība un dinamika 

• kompozītu materiālu mikromehānika un sabrukums 

• skaitliskās metodes, galīgo elementu metode un konstrukciju datoraprēėini 

• konstrukciju optimizācija 

• materiālu īpašību identifikācija, inversās problēmas 
 
Izglītība un zinātniskie grādi 

• Rīgas Politehniskā institūta (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) Automatizācijas 
un skaitĜošanas tehnikas fakultātē 1975. gadā iegūts inženiera diploms. 

• Tehnisko zinātĦu kandidāta (PSRS) disertācija aizstāvēta Polimēru mehānikas 
institūtā 1981. gadā par tēmu "Kompozītu materiālu deformēšanās un daudzslāĦu  
čaulu noturības analīze ar galīgo elementu metodi". 

• Latvijas zinātĦu doktors kopš 1992. gada. 
• Profesors Mehānikas nozares Polimēru un kompozīto materiālu mehānikas 

apakšnozarē no 2003. gada. 
• LZA korespondētājloceklis no 2004.gada. 

 
Darba vietas 

• No 1975.-1981. gadam Latvijas ZinātĦu akadēmijas Polimēru mehānikas institūta 
inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks. 

• No 1981. gada vecākais pasniedzējs Rīgas Tehniskās universitātes  Materiālu 
pretestības katedrā. 

• No 1986. gada Rīgas Tehniskās universitātes Automatizētās projektēšanas centra 
laboratorijas vadītājs. 

• No 1994.gada vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Konstrukciju Aprēėina Profīlinstitūtā. 
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• No 1999. gada asociētais profesors, vadošais pētnieks Būvkonstrukciju 
automatizētās projektēšanas profesora grupa. 

• No 2003. gada profesors Kompozīto materiālu un konstrukciju katedrā. 

• No 2003.gada Kompozīto materiālu un konstrukciju katedras vadītājs. 
 
Zinātniskā darbība un publikācijas 
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks: 
 
Eiropas Savienības 5. un 6. Ietvara programmas projektu atbildīgais izpildītājs, 
administratīvais vadītājs (vairāk nekā 10 projekti): 

� Eiropas Savienības (ES) 6. Ietvara Programmas Integrētais Projekts (IP) : 
“Tehnoloăiju integr ācija lai nodrošinātu pasažieriem un videi draudzīgu 
helikopteru projekt ēšanu (Integration of Technologies in Support of a 
Passenger and Environmentally Friendly Helicopter)”, FRIENDCOPTER, Nr. 
6805 (RTU), Nr. AIP3-CT-2003-502773 (EK), 2004-2008 (54 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas IP: “Perspektīvas un lētas lidmašīnu konstrukcijas 
(Advanced Low Cost Aircraft Structures)”, ALCAS, Nr. 6914 (RTU), Nr. AIP4-
CT-2005-516092 (EK), 2005-2009 (48 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas Mērėorientētais zinātniskais projekts (STREP): 
“Pilnveidot kompozīto materiālu izmantošanu drošā lidmašīnu konstrukciju 
projekt ēšanas praksē balstoties uz spēju precīzi modelēt konstrukciju 
sabrukumu (Improved MATerial Exploitation at Safe Design of Composite 
Airframe Structures by Accurate Simulation of Collapse)”, COCOMAT , Nr. 
6785 (RTU), Nr. AST3-CT-2003-502723 (EK), 2004-2008 (56 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas STREP: ”Kompozīto materiālu un konstrukciju 
modelēšana un eksperimentālā pārbaude (Composite and Adaptive Structures: 
Simulation, Experimentation and Modeling)”, CASSEM, Nr. 6924 (RTU), Nr. 
NMP3-CT-2005-013517 (EK), 2005-2008 (36 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas STREP: “Lietojot riska novērt ēšanu modeĜus, 
izstrādāt vieglos moduĜus transporta sistēmās, kuri no ražošanas un 
dzīvescikla viedokĜa ir daudz efektīvāki un dod ieguvumu no strukturālas un 
funkcionālas integritātes viedokĜa (Developing Lightweight Modules for 
Transport Systems Featuring Efficient Production and Lifecycle Benefits at 
Structural and Functional Integrity using Risk Based design)”, DE-LIGHT 
Transport, Nr. 7150 (RTU), Nr. TST5-CT-2006-031483 (EK), 2006-2009 (36 
mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas STREP: “ Pielāgojamas un tuvu sākotnējai formai 
reprodukt īvas metodes izstrāde, kas paredzēta kompleksu formu aviācijas 
dzinēju detaĜu ražošanā un atjaunošanā (Flexible and Near-net-shape 
Generative Manufacturing Chains and Repair Techniques for Complex Shaped 
Aero Engine Parts)”, FANTASIA, Nr. 7070 (RTU), Nr. AST5-CT-2006-030855 
(EK), 2006-2010 (48 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas Zinātniski pētnieciskais tīkls (Research Training 
Network): “  Daudzdisciplīnu pētniecība un apmācība kompozītu materiālu 
pielietošanā transporta jomās (Multidisciplinary Research and Training on 
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Composite Materials Applications in Transport Modes)”, MOMENTUM , Nr. 
7035 (RTU), Nr. MRTN-CT-2005-019198 (EK), 2005-2009 (48 mēneši); 

� ES 6. Ietvara Programmas SSA: “Veidot sadarbības tiltus starp ES 
dalībvalstīm un asociētajām valstīm jūrniecības un transporta jomas 
pētījumos Eiropas pētniecības jomas ietvarā (Building Bridges between EU 
Member and Candidate States in Maritime Research on Transport within Frames 
of European Research Area), EUROMAR-BRIDGES, Nr. 7168 (RTU), Nr. 
TSA5-CT-2006-031304 (EK), 2006-2008 (18 mēneši). 

 
Latvijas zinātĦu padomes (LZP), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un citu projektu 
/programmu dalībnieks/vadītājs: 

� IZM Valsts pētījumu programma „Modernu funkcionālu materiālu 
mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo 
kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloăiju izstrāde” apakšprojekts (Nr. V7412.2) 
„Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloăiju izstrāde un to 
īpašības”. 

� LZP projekts „Kompozīto materiālu un konstrukciju bojājumu identifikācijas 
metožu eksperimentālā un teorētiskā izstrāde”, Nr. 04.1180. 

� Sadarbības pētījuma projekts „Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: 
dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, ilgmūžība” apakšprojekts (Nr. 
06.0029.3.2) „Kompozītmateriālu ilgmūžības prognozēšana”. 

 
Nozīmīgākās publikācijas: vairāk nekā 150 zinātnisko rakstu autors (SCOPUS datu bāzē 
Hirš citēšanas indekss h index = 10): 

1. Rikards R., Abramovich H., Green T., Auzins J., Chate A., Identification of Elastic 
Properties of Composite Laminates. Mechanics of Advanced Materials and 
Structures,(4)  10 (2003) 335-353. 

2. Barkanov E., Chate A., Finite Element Modelling of Frequency-Dependent Dynamic 
Behaviour of Viscoelastic Composite Structures. In: Final Programme & Book of 
Abstracts of the 5th International Symposium on Advanced Composites, Corfu, 
Greece, May 5 – 7, 2003, pp12 and In: Proceedings of the 5th International 
Symposium on Advanced Composites, CD-ROM edition, 9 pages. 

3. Rucevskis S., Chate A., Reichhold J., Bledzki A. K., Effective Elastic Constants of 
Unidirectional Fiber-Reinforced Composites with the Concept of Interphase. 
International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 8 (2003) 109 – 115. 

4. Barkanov E., Chate A., Finite Element Modelling of Frequency-Dependent Dynamic 
Behaviour of Viscoelastic Composite Structures. Advanced Composite Letters, 13 (1) 
(2004) 9-16. 

5. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Täger O., Kolsters H., Finite Element and 
Experimental Vibration Analysis of Viscoelastic Composite Structures. In: 
Computational Methods and Experimental Measurements XII, Ed. Brebbia C. A. and 
Carlomagno G. M. (WITpress: Southampton, Boston), 2005, 527-537. 

6. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Gosch T., Optimal Design of Large Wheel Loaded 
Vehicle Decks. In: Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering 
2005, Volume 4 A, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Ed. T. 
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Simos and G. Maroulis, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands: Brill 
Academic Publishers, 2005, 231-234. 

7. Auzins J., Chate A., Rikards R., Rucevskis S., Metamodeling for the Identification of 
Composite Material Properties. In: Proceedings of III European Conference on 
Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering 
(ECCM-2006), C.A. Mota Soares et. al. (eds.), June, p. 5-8, 2006, Lisabon, Portugal, 
18 pages. 

8. Barkanov E., Chate A., Skukis S., Identification of Nonlinear Material Properties 
from Vibration Tests. In: Proceedings of the International Conference on Nonlinear 
Analysis and Engineering Mechanics Today (NA-EMT2006). December 11-14, 2006, 
Hochiminh,  City, Vietnam, 12 P. on CD ROM. 

9. Barkanov E., Chate A., Ručevskis S., Skukis E., Characterisation of Composite 
Material Properties by an Inverse Technique. In: Proceeding of the 10th International 
Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM10). Eds. Nam S.W., Chang 
Y.W., Lee S.B. and Kim N.J., (Trans Tech Publications Ltd. Switzerland) 4P., ISBN 
13:978-0-87849-440-8 , 2007, on CD ROM.  

10. Barkanov E., Chate A., Rucevskis S., Skukis E., Characterisation of Composite 
Material Properties by an Inverse Technique. Key Engineering Materials, 345-346, 
2007  1319-1322. 

11. KalniĦš K., Sauka I., Čate A., Tirzīte D., LiepiĦa L., Maritime Research Supported 
by European Union. In: Proceedings of LMA 9th international Conference “Maritime 
Transport and Infrastructure”. Riga 19-20 April, 2007, pp. 255-272. 

12. Skukis E., Rucevskis S., Barkanov E., Chate A., Characterisation of Advanced 
Composite Material Properties by Inverse Technique. Rīgas Tehniskās Universitātes 
zinātniskie raksti (Scientific Proceedings of Riga Technical University), 1.Sērija, 
Materiālzinātne un Lietišėā Ėīmija, Izdevniecība RTU, Rīga, 2007, 22-38 lap.  

13. Barkanov E., Gluhih S., Chate A., Almeida F., Bowering M. C., Watson G., Optimal 
Weight Design of Laminated Composite Panels with T-Stiffeners under Buckling 
Loads. In: Proceedings of the 6th International Symposium on Advanced Composite 
Technologies: Composites and Applications for the New Millenium (COMP0), 
Corfu, Greece, 10P., 2007, on CD ROM. 

14. Bledzki A.K., Passman D., Ries A., Chate A., Material Behavior of Self-Reinforced 
Polypropylene under Impact Loadings. In: Fifteenth International Conference on 
Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, 26-30 May, 2008, p. 54. 

15. Gluhih S., Barkanov E., Chate A., Buckling and Postbuckling Behaviour of the a 
Polymer Tube under Hydrostatic Pressure. In: Fifteenth International Conference on 
Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, 26-30 May, 2008, p. 91. 

16. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Inverse Technique based on the Planing of 
Experiments and Respose Surface Methodology. In: Forth International Conference 
Inverse Problems Modelling and Simulation, Petheye, Turkey, 2008, pp. 22-24. 

17. KalniĦš K., Zīlāns A., Ūbelis A., Tirzīte D., Čate A., Support for Maritime Transport 
Research within the 7th Framework Programme. In: Proceedings of 10th International 
Conference “Maritime Transport and Infrastructure-2008”, Riga, Latvia, 2008, pp. 
234-237. 
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18. KalniĦš K., Čate A., FP7 Transport Priority Analysis of the 1st Call and Priorities for 
the 2nd Call. In: Proceedings “EUROMAR BRIDGES”, Žilina 5 February, Slovak 
Republic, 2008, pp. 30-36. 

19. Bledzki A. K., Passman D., Ries A., Cate A., Funktionelle Gradierung der 
Impakteigenschaften eigenverstarkter PP-Faserverbunde beim Heizkompaktieren. 
MP Materialprufung, 50 2008 623-631. 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs: 

1. Barkanovs E., Chate A., Finite Element Modelling of Frequency  - Dependent 
Dynamic Behaviour of Viscoelastic Composite Structures. 5th International 
Symposium of  Advanced Composites, Corfu Imperial Hotel, Corfu, Greece, 5-7 
May, 2003. 

2. Barkanov E., Rikards R., Chate A., Finite Element Modelling and Vibration 
Analysis of Lightweight Structures with Damping. XXXII Summer School – 
Conference „Advanced Problems in Mechanics”, St. Petersburg (Repino), 
Russia, June 24 – July 1, 2004. 

3. Ruchevskis S., Chate A., Determination of Elastic Properties of Stiffened 
Composite Shells Form a vibration Analysis.  Conference: Deformation and 
Fracture of Composites (DEC-8) & Experimental Techniques & Design in 
Composite materials (ETDCM-7), United Kingdom  3-6 April 2005. 

4. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Gosch T., Optimal Design of Large Vehicle 
Loaded Vehicle Decks. International Conference of Computational Methods in 
Sciences in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE), 2005. 

5. Barkanov E., Chate A., Skukis S., Identification of Nonlinear Material Properties 
from Vibration Tests. The International Conference on Nonlinear Analysis and 
Engineering Mechanics Today (NA-EMT 2006), Hochiminh,  City, Vietnam, , 
December 11-14, 2006. 

6.  Auzins J., Chate A., Rikards R., Rucevskis S., Metamodeling for the 
Identification of Composite Material Properties. III European Conference on 
Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in 
Engineering, Lisabon, Portugal, June 5-8, 2006. 

7. Barkanov E., Chate A., Ručevskis S., Skukis E., Characterisation of Composite 
Material Properties by an Inverse Technique. The 10th International Conference 
on Mechanical Behaviour of Materials, Busan, Korea, May 27-30, 2007 

8.  KalniĦš K., Sauka I., Čate A., Tirzīte D., LiepiĦa L., Maritime Research 
Supported by European Union. 9th International Conference „Maritime Transport 
and Infrastructure”, Riga, Latvia, April 19-20, 2007. 

9. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Wesolowski M., Characterization of 
Viscoelastic Layers in Sandwich Panels by an Inverse Technique. 14th 
International Conference on Composite Structures (ICCS14), Melbourne, 
Australia, November 19-21,2007.    

10. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Inverse Technique based on the Planning of 
Experiments and Response Surface Methodology. International Conference on 
Inverse Problems: Modelling and Simulation, Fethiye, Turkey, May 26 – 30, 
2008. 
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11. Bledzki A.K., Passmann D., Ries A., Chate A., Material Behaviour of Self-
reinforced Polypropylene under Impact Load. 14th International Conference on 
Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, May 26 – 30, 2008. 

12. Gluhih S., Barkanov E., Chate A., Buckling and Postbuckling Behaviour of 
Elastomer Tube under Hydrostatic Pressure. 14th International Conference on 
Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, May 26 – 30, 2008. 

 
Pedagoăiskā darbība 
 
Vadītie promocijas darbi: 
 
Andrejs KovaĜovs, ”Helikoptera rotora lāpstiĦas aktīvā kontrole vērpes slogojumā”. 
75 % gatavība.  Darba aizstāvēšana plānota 2008.gada decembrī. 

Sandris Ručevskis, ”Mehānisko īpašību un bojājumu identifikācija kompozitos 
materiālos”. 75 % gatavība. Darba aizstāvēšana tiek plānota 2009.gada beigās. 

OĜăerts OzoliĦš, ”Optimāla kompozīto materiālu savienojumu projektēšana”. 75% 
gatavība. Darba aizstāvēšana tiek plānota 2009.gada beigās.  

 
Recenzētie promocijas darbi: 
 
Normunds Tirāns ”Liektu dzelzsbetona elementu pastiprināšana ar kompozīto 
materiālu uzlikām”. 2007.gads (RTU P-06). 
Sergejs Tarāsovs ”Nelineāras plaisu problēmas ar pielietojumiem kompozītos un 
ăeomehānikā”. 2008.gads (Latvijas Universitātes Fizikas un astronomijas zinātnes 
padomē). 
Jānis Januševskis  „Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku 
sistēmu analīzē un optimizācijā”. 2008.gads (RTU P-04). 
 
Sagatavotie mācību līdzekĜi: 
 

A.Čate, A. Popovs, ”Ievads elastības teorijā”. RTU, 2007.gads. 

A. Čate, A. Popovs, ”Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā ”. RTU, 
2008.gads. 
 
Organizatoriskā darbība 
 

Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas specifiskās programmas „ Sadarbība” 
prioritātes Transports (ietverot Aeronautika) programmkomitejas loceklis (pārstāvis 
no Latvijas). 

Eiropas savienības ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) 
padomes loceklis (pārstāvis no Latvijas). 

� Latvijas ZinātĦu padomes „InženierzinātĦu un datorzinātnes” eksperts 
Inženierzinātnēs. 

� Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomes zinātĦu nozarē “Mehānika” 
apakšnozarē Cietvielu mehānikā loceklis. 
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� Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomes zinātĦu nozarē “Būvzinātne” 
apakšnozarē Būvkonstrukcijas loceklis. 

� Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru 
padomes loceklis. 

� Žurnāla „Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas loceklis. 

� Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu „Būvzinātne”, 2.sērija 
redkolēăijas  loceklis. 

� Starptautiskās konferences Kompozīto materiālu mehānika (2004, 2006, 2008) 
organizācijas komitejas loceklis.  

 
 
Zinātniski pētnieciskais darbs un kvalifikācijas paaugstināšana izglītības projektu 
ietvaros 

  

� Līdz 2003.gadam vairāk nekā 25 reizes Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā (katra 
vizīte ne mazāk, kā 1 mēnesis).  

� 2003.gada jūlijs –augusts viesu profesors Kaseles universitātē, Vācija. 

� 2003.gada novembris - decembris Kaseles universitāte, zinātniskais darbs, Vācija 
(projekts WTZ LVA 00/003). 

  
 
 

2008. gada  .oktobris  
 
 
/Andris Čate/ 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds: 
Adrese 

 Videvuds- Ārijs Lapsa 
dzīves vieta – Dammes ielā 6 -32, Rīga, LV 1076, 
darba vieta –  Āzenes iela 16, Rīga, LV 1048 
                       Rīgas Tehniskā universitāte 
                       Būvniecības fakultāte 

Tālrunis  mājās  67410828, darbā  67089296, mob.29151884 
 e-pasts: valapsa@latnet.lv 

Dzimšanas datums  1933.gada 7.jūlijs 
Ăimenes stāvoklis  precējies, 2 bērni 

 
Izglītība:  augstākā – būvinženieris 

1972. Augstākie patentzinību kursi pie bij. PSRS 
izgudrojumu un atklājumu komitejas (ar izcilību). 
1967. aizstāvēta tehnisko zinātĦu kandidāta 
disertācija, kopš 1992. inženierzinātĦu doktors. 
1962.-1966. Aspirantūra Kijevas Celtniecības institūtā 
(neklātienē) un Rīgas Politehniskajā institūtā. 
1951.-1956. Latvijas Valsts universitātes 
Inženierceltniecības fakultāte, students. 1956.gadā 
iegūta inženiera – celtnieka kvalifikācija. 
 

Zinātniskais un mācību darbs 
(pēc aspirantūras): 

 Kopš 2004.g.8.jūnija  Latvijas valsts emeritētais 
zinātnieks 
Kopš 1995. RTU Būvniecības fak. vadošais pētnieks 
Betona mehānikas laboratorijā un paralēli RTU 
Būvražošanas katedrā, lekciju un semināru kursi: 
„Būvdarbu tehnoloăija un darba drošība” Latvijas un 
ārzemju studentiem, kā arī kursi „Ekoloăiskā 
būvniecība”, „Būvmateriālu un konstrukciju 
nesagraujošās pārbaudes”, vadīti bakalauru un 
maăistru darbi šajos kursos un izstrādātas to studiju 
programmas.  
1994.-1999. RTU Ekoloăiskās būvniecības centra 
dibinātājs un direktors, darbs pārtraukts sakarā ar tajā 
laikā bijušo vecuma cenza dēĜ. 
1993.-1999. RTU Betona mehānikas problēmu 
laboratorijas vadītājs, darbs pārtraukts sakarā ar tajā 
laikā bijušo vecuma cenza dēĜ. 
1962.-1993. aspirants, vecākais inženieris, vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks un vadošais pētnieks RTU 
(RPI) Betona mehānikas problēmu laboratorijā. 
1969.-1988. paralēli pamatdarbam RPI strādājis par 
docentu uz ½ slodzi Latvijas tautsaimniecības 
speciālistu kvalifikācijas celšanas institūtā, lasījis 
lekcijas par tēmām „Būvdarbu tehnoloăijas jaunākie 
virzieni”, „Ēku , būvju un konstrukciju nesagraujošās 
pārbaudes” un „Izgudrojums, patents un licenze”. 
Paralēli zinātniskajam darbam, sākot no 
1962.g.strādājis arī par būvekspertu un konsultantu pie 
ēku, būvju un konstrukciju nesagraujošām pārbaudēm. 

Praktiskā darba pieredze 
būvniecībā: 

 1962.-1964. Baltijas Jūras hidrotehniskās būvniecības 
tresta vecākais inženieris. 
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1961. Tehniskās daĜas priekšnieka vietnieks Tartu 
vispārējās celtniecības trestā (Igaunijā). 
1959-1961. inženieris – konstruktors Ventspils 
Projektu un tāmju birojā. 
1956.-1959. būvdarbu vadītājs, būviecirkĦa 
priekšnieks Ventspils Vispārējā celtniecības trestā. 
 

Zinātniskās publikācijas:  134 zinātniskā publikācija, t.sk. 2 zinātniskās 
monogrāfijas (ar līdzautoriem) un 3 mācību grāmatas, 
ziĦojumi un publikācijas starptautiskos forumos – 
Veimārā, Hanoverā, Sofijā, Sidnejā, Mančesterā, 
Helsinkos, Gainesvillā (Florida), Rovaniemi (Somijā), 
Sandfjordā (Norvēăijā), Pekinā, Espoo (Somijā), 
Stokholmā, Berlīnē, Čikāgā, Vīnē, Reikjavikā, Berlīnē. 
 

Izgudrojumi  80 izgudrojumi, t.sk. 41 bij. PSRS autora apliecības un 
38 Latvijas patenti. Viena izgudrojuma patenta 
pieteikums ir pieĦemts ASV Patentu Valdē. 
Izgudrojuma specifika ir būvmateriāli, konstrukcijas, 
tehnoloăija, kontroles paĦēmieni un ierīces. 
 

Zinātniskā darba virzieni:  1) Betona tehnoloăiskā mehānika un reoloăija. Šo 
pētījumu praktiskie rezultāti un to rūpnieciskā 
realizācija ir gāzbetona vibrotehnoloăija, kas 
1974.g. ir novērtēta ar Latvijas valsts prēmiju. 

2) Fibrobetons – konstrukcijas un tehnoloăija 
3) Ekoloăiskā būvniecība, kā arī lētu un zemas 

enerăijas (termosa tipa) ēku būvniecība  
4) Ēku, būvju un konstrukciju nesagraujošo pārbaužu 

metodika un pētījumi. 
Patreiz piedalos divos zinātniski – pētnieciskos 
projektos: 

1. „Ăimenes māju monolītās termosienas: 
konstrukcijas un būvniecības tehnoloăiskie 
procesi”. Tirgus orientētais zinātnisko pētījumu 
projekts.  

2. Fibrobetona struktūras veidošana un 
optimizācija 

 
Eksperta un konsultanta darbs:  Latvijas Būvinženieru savienības 1995.g.28.jūnijā 

izdots sertifikāts Nr. 20-287 ēku, būvju un konstrukciju 
nesagraujošām pārbaudēm un konsultācijām. Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda zinātnisko projektu 
vērtēšanas eksperts. 

 
Valoda:  latviešu – dzimtā, 

krievu – brīvi, 
angĜu – brīvi, 
vācu – ar vārdnīcas palīdzību, 
igauĦu – ar vārdnīcas palīdzību 

 
Sabiedriskais darbs, t.sk. 
profesionālās apvienībās 

 1969.-1988. RPI Arodkomitejas loceklis, sadzīves 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Latvijas Būvinženieru savienības biedrs kopš tās 
atjaunošanas 1989.g. 
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Latvijas Zinātnieku savienības biedrs kopš 1990.g. 
Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrības Valdes 
loceklis, Latvijas Izgudrotāju biedrības Valdes loceklis  
Latvijas Būvniecības standartizācijas tehniskās 
komitejas loceklis, sagatavojis sešus Latvijas 
būvniecības standartus (LBS) 
1995.g.gadā dibinājis Latvijas Betona savienību, ir tās 
valdes priekšsēdētājs, organizējis un vadījis 15 LBS 
zinātniski tehniskās konferences, kā arī 6 Latvijas 
betona stiprības olimpiādes. 

 
Sadarbība ar ārzemju zinātniski 
– tehniskām organizācijām 

 Regulāri tiek veikta zinātniski tehniska un informatīva 
sadarbība ar Somijas, Vācijas un Zviedrijas Betona 
savienībām, ar Čalmersa Tehnoloăisko universitāti 
Gēteborgā, kā arī ASV un Japānas Betona institūtiem 
un Eiropas Betona Savienību asociāciju Lozannā 
(Šveicē). 

 
 

2009.g.2.aprīlis       V.Ā.Lapsa 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 
 

RTU  profesors  

 

ANDREJS KRASĥIKOVS 
 
Dzimšanas datums:  27. jūlijs, 1956.g.                       
                                                               Adrese:    Mehānikas institūts, 
                                                                                Betona Mehānikas laboratorija, 
                                                                                Rīgas Tehniskā universitāte 
                                                                                KaĜėu -1, LV-1050, Rīga, 
                                                                                LATVIJA 
                                                                       Tel. : +371 7 089 159 
                                                                                +371 9 436 518 
                                                                  Fakss :   +371 7 089 083 
                                                                  E-mail :  akrasn@latnet.lv 
 
Izglītība 
 
      Universitāte                  Grāds                      Disciplīna                 SaĦemšanas gads 
 
Rīgas Tehniskā       Inž. Zin. Doktors.         Cietvielu Mehānika                 1992 
Universitāte 
 
Polimēru Mehānikas          Fiz.-Mat. Zin.     Materiālu Mehānika               1986 
Institūts, Latvijas PSR         kandidāts    
ZinātĦu Akadēmija 
 
Disertācijas nosaukums:  Mehāniski noslogoto polimēro un kompozīto materiālu iekšējo 
bojājumu kinētikas varbūtības modeĜi 
 
Latvijas Universitāte           Fizikas            Materiālu Mehānika                 1978 
                                           Maăistrs                       
 
Profesionālas intereses: 
 
   Eksperimentālā un teorētiskā cietvielu mehānika; materiālu mazas un lielas 
deformācijas; sabrukšanas un plīsuma mehānika; kompozīto materiālu makromehānika 
un mikromehānika; polimēri un keramikas; betonu mehānika un fizika; betonu 
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tehnoloăijas; fibrobetoni; kompozītu un betonu ražošanas tehnoloăijas; konstrukciju 
mehānika; nano-kompozītu mehānika; matemātiskā modelēšana un skaitliskās metodes; 
konstrukciju optimizācija. 
 
 
 
  Pētnieciskā darbība 
 
   1978.g. A.KrasĦikovs ar izcilību pabeidza Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un 
Matemātikas fakultāti (Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru). 
ViĦa diplomdarbs bija veltīts sabrukšanas mehānikas modelēšanai polimēros. Pēc 
universitātes beigšanas A.KrasĦikovs strādā Latvijas PSR ZinātĦu Akadēmijas Polimēru 
mehānikas institūtā akad. V.Tamuža laboratorijā. No 1978.g. A.KrasĦikovs veica 
zinātniskus pētījumus sabrukšanas un plīsuma mehānikas jomā, modelējot polimēru un 
kompozīto materiālu uzvedību pie mehāniskiem slogojumiem. 1986.g viĦš saĦēma 
fizikas un matemātikas kandidāta grādu, aizstāvot disertāciju ar nosaukumu “Mehāniski 
noslogoto polimēro un kompozīto materiālu iekšējo bojājumu kinētikas varbūtības 
modeĜi”, PSRS ZinātĦu Akadēmijas Hidrodinamikas institūtā (Novosibirskā). Šajā paša 
laikā sākas viĦa pedagoăiska darbība.   
No 1987.g. A.KrasĦikovs strādā Rīgas Tehniskajā universitātē, no sākuma Materiālu 
pretestības katedrā, Materiālu pretestības profesoru grupā un vēlāk Mehānikas institūta 
Materiālu pretestības un Teorētiskās mehānikas katedrā par lektoru, docentu, asociēto 
profesoru un profesoru. No 2000.g. viĦš vada arī Betona mehānikas laboratoriju. 1992.g. 
nostrificēšanas ceĜā A.KrasĦikovs kĜuva par inženierzinātĦu doktoru (Dr. Sc. Ing.). A. 
KrasĦikova pēdējas zinātniskās aktivitātes ir saistītas ar mehānisko īpašību mikro un 
makro strukturālo eksperimentālo izpēti un modelēšanu. Materiāli, kuri ieiet viĦa 
interešu lokā ir betoni, fibrobetoni un betonkompozīti, gumijas un polimēru kompozīti. 
Tiek pētītas arī būvniecības saliktas konstrukcijās. Pētījumu mērėis ir veidot materiālus 
un konstrukcijas ar optimālām īpašībām, ka arī izstrādāt jaunās būvtehnoloăijas.  
 
A.KrasĦikovs aktīvi piedalās starptautiskos pētnieciskos projektos, kas Ĝāva pilnīgi 
atjaunot Betona mehānikas laboratorijas materiālo bāzi, kā arī likt pamatus Mehānikas 
institūta materiālu testēšanas eksperimentālas bāzes atjaunošanai.  
 
Publikācijas 
 
Dr. A.KrasĦikovs ir 92 zinātnisko publikāciju, 14 tehnisko atskaišu piecu patentu par 
izgudrojumiem un 2 mācīblīdzekĜu līdzautors. 
 
Granti   
 

Grants zinātniskiem pētījumiem no Latvijas Zinātnes Padomes (visus gadus, sākot no 
1992.g.). Grants kopīgiem pētījumiem ar Lulea tehniskās universitātes (Zviedrija) 
zinātniekiem (no Zviedrijas Karaliskās Akadēmijas - 4 laika posmā no 2000.g.), Zviedru 
Institūta grants kopīgiem pētījumiem ar Lulea tehniskas universitātes un SICOMP 
zinātniekiem - 3 no 2000.g. Zviedru Institūta stipendija darbam Lulea tehniskajā 
universitātē 1.mēnesis (2000.g.), 2 mēneši (2001.g.), viens mēnesis (2003.g.), US Air 
Force stipendija pētījumiem Džordžijas Tehniskajā universitāte (ASV) (1 mēnesis 
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2000.g.). Fulbraita grants pētījumiem Virdžīnijas tehniskajā universitātē (ASV) (6 
mēneši 2002.g.).  

Nordic council network grant (Dānija, Zviedrija, 2003-2007), NORDPLUS 
NEIGHBOUR Research and Education Network „Integrated Nordic postgraduate 
education and research network in materials Engineering” (dalībnieki Norvēăija, Dānija, 
Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, (fin. Nordic Council of Ministers) (kontraktors no 
Latvijas) (2005-2007).  

Research and Training network: “2-Campus summer school on composites: linking 
material science and processing with performance” for PhD and Master students. 
(dalībnieki Norvēăija, Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Krievija, Latvija (fin. Nord 
Forsk), (kontraktors un lektors) (2006-2007). 
 Latvijas IZM tirgus orientētais projekts “Ăimenes māju monolītas termosienas: 
konstrukcijas un tehnoloăiskie procesi” (2003-2006) (vadītājs).  
RTU zinātniskais grants („Bezpilota lidmašīnas projektēšana un izgatavošana” (vad. 
RTU prof. V.Pavelko) (2005.), (līdzdalība). IZM grants „ěoti augstas stiprības 
fibrobetoni (ěASF) Latvijas būvniecībai”. 2008. g. (vadītājs). IZM grants „Konstrukciju 
mehānika no „gudriem” kompozītiem materiāliem”. 2008. g. (vad. RTU assoc. prof. 
O.Kononova) (līdzdalība). RTU zinātniskais grants „Augstās stiprības betoni un 
fibrobetoni Latvijas būvniecībai”. 2008./9. (vadītājs). 
 

Eiroprojekti: 5 IP projekts AURORA –līdzdalībā; 6 IP projekts STREP projekts 
“SCOUT”, (kontraktors no Latvijas); 

Darbs starptautiskos zinātniskos centros 
 
 Swansea University of Wales, UK (1996), SICOMP, Zviedrija (2004), Lulea University 
of Technology, Zviedrija (1996- 2006), Georgia Tech., ASV (2000.g.), Virginia State 
University, ASV (2002.g.), Riso National lab. Dānijā (2003-2004). 
 
Eiropas IP eksperts 
 

A. Krasnikovs piedalījies 7IP „Transport” Eiro-projektu izvērtēšanā, kā starptautiskais 
zinātniskais eksperts 06.-09. 2008. 

 
Pedagoăiskā darbība  
 
   A.KrasĦikovs ir Materiālu pretestības un Teorētiskās mehānikas katedras profesors. 
ViĦš pasniedz studentiem (bakalauriem, maăistriem un doktorantiem) sekojošus kursus: 
Materiālu pretestība, Konstrukciju materiālu mehānika, Kompozīto materiālu un 
elastomēru mehānika, Elastības un plasticitātes teorija, Plīsuma teorija, Skaitliskās 
metodes. RTU ārzemju studentiem kursu Mechanics of composite materials.  
A.KrasĦikovs vadīja 3 RTU, 2 starptautisku doktorantu (Lulea TU, Zviedrijā), 2 
maăistru (Riso, Dānija) un 14 RTU maăistru zinātnisko darbu. Uz doto momentu vada 3 
RTU doktorantu un viena doktoranta ārzemes(Lulea TU, Zviedrijā) pētniecisko darbību.   
A.KrasĦikovs bija uzaicināts oponēt vairāk par 5 doktora disertācijām ārzemēs.  
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Zinātniski praktiskā darbība 
 
A.KrasĦikovs ar RTU Betona mehānikas laboratorijas darbiniekiem regulāri piedalās 
Starptautiskās Zinātniski praktiskās konferences organizēšana „Betonu Mehānika un 
tehnoloăija” Rīga, (maijs, jūnijs 2002-2008). 
 
 
Līdzdalība profesionālās organizācijās 
    
   A.KrasĦikovs ir Latvijas Zinātnieku Savienības, ASME (Amerikas inženieru mehāniėu 
sabiedrības ), EIROMECH (Eiropas mehāniėu apvienības), ESCM (Eiropas kompozīto 
materiālu speciālistu apvienības), Latvijas materiālzinātnieku savienības un Latvijas 
betona savienības biedrs. 

 
DAŽAS A.KRASNIKOVA PUBLIKĀCIJAS 

 
Žurnālu raksti un patenti 

 
1 J.Varna, A.Krasnikovs, R.Kumar and R.Talreja A Synergistic Damage Mechanics 
Approach to Viscoelastic Response of Cracked Cross Ply Laminates.//  International 
Journal of Damage Mechanics. Vol. 13, N 4, October 2004. P. 301-334. 
2. A.Krasnikovs and V.A.Lapsa Thermo-Blocks for External Walls of Single-Family 
House. // Int. Journal: Betonwerk+Fertigteil-Technik BFT (Concrete Plant +Precast 
Technology).Vol.70, Nr. 8. 2004. P. 54-57. 
3. A.Pupurs and A.Krasnikovs Load bearing capacity of steel fibers in concrete.// 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, 
6,vol.24, 2007, P.183-189. 
4. V.Lapsa and A.Krasnikovs Fiber reinforced concrete construction element production 
technology. Latvian patent  Nr. P-00-127, 2000, September 20.  
5. A.Krasnikovs, V.Lapsa, A.Pupurs Fiberconcrete construction. Latvian patent  Nr. P-
07-11, 2007, February 8. 
6.  V.Lapsa, A.Krasnikovs, M.Eiduks, A.Khabbaz Rotation reometer. Latvian patent Nr. 
P-07-116, 2007, October 10. 
7. V.Lapsa, A.Krasnikovs, M.Eiduks, A.Pupurs Method for production the oriented 
fiberconcrete structures. P-07-125, 2007, November 2. 
8. V.Lapsa, A.Krasnikovs Pump for Transportation of Fibre-Concrete Mix, the Methods 
of its Orientation and Concreting. P-08-107, 2008, June 16. 
 
 
Starptautisko konferenču tēzes 
 
1.A.Krasnikovs, A. Pupurs and O.Kononova Non-Linear Cracks Growth in Short Steel 
Fibre Reinforced Concrete (SFRC). Modeling and Experimental Verification// Scientific 
Proceedings of ICTAM 2008, XXII International Congress of Theoretical and Applied 
Mechanics, August 24-29, 2008, Adelaide, Australia, P.10129-10130. 
2.A.Krasnikovs, O.Kononova and A. Pupurs Crack’s Propagation in Short Steel Fiber 
Reinforced Concrete. Modeling and Experimental Investigation// Scientific Proceedings 
of 13th  European Conference on Composite Materials, June 2-5, 2008, Stockholm, 
Sweden, P.2632-2642.(on CD). 
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3. A.Krasnikovs and S.Case Creep Rupture and Fiber Breaks Accumulation in 
Unidirectional Composite. // Book of Abstract 21st International Congress of Theoretical 
and Applied Mechanics, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004. P.349.  
4. O.Kononova and A.Krasnikovs Low-velocity impact on rods and beams. // Book of 
Abstracts: MCM-2004 13th International Conference on Mechanics of Composite 
Materials, May 16-20, 2004, Riga, Latvia, P.88. 
5. G.Shahmenko, A.Krasnikovs and M.Eiduks Fiber Concrete For Construction 
Member Subjected To Bending Load. // Book of Abstracts: 9th international conference 
„Modern Building Materials, Structures and Techniques”, May 16-18, 2007, Vilnius, 
Lithuania, P.97-98. 
6. В. Лапса, А. Красников. Термоблоки и Термопанели. .// International Concrete 
Conference & Exhibition ICCX St. Petersburg 2006, April 19-21, 2006, St. Petersburg, 
Russia, P. 36-39. 
7. A.Krasnikovs Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC) Non-Linear Fracture 
Modeling// Book of Abstracts: MCM-2006 15th  International Conference on Mechanics 
of Composite Materials, May 26-30, 2008, Riga, Latvia, P.152-153. 
 
Metodiskie darbi 
 
1.A.Krasnikovs, V.Gonca, J.Kalinka Materiālu pretestība būvniecības profila 
studentiem neklātniekiem. RTU, Rīga, 1999., 82 lpp. 
2.A.Krasnikovs, V.Gonca, J.Kalinka Materiālu pretestība mehānikas profila studentiem 
neklātniekiem. RTU, Rīga, 1999., 63 lpp. 

 
 
 
 
 
 

02.04.2009.                                                                 ____________________ 
A.Krasnikovs 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzv ārds: Modris Dobelis , RTU profesors 
RTU Datorizētās inženiergrafikas katedras vadītājs 

 

Kontakti: fax: 6708-9119 
tel:   2652-3155  
e-mail Modris.Dobelis@rtu.lv 
http://grafika.bf.rtu.lv/Dobelis.htm 

 

Person īgie dati: Dzimis: 1951. gada 21. oktobrī, Durbē, Latvija 
Tautība: latvietis 

 

Pārvalda valodas: Pārvalda brīvi: latviešu, angĜu, krievu; var saprast un tulkot ar vārdnīcas palīdzību: vācu 
 

Datora prat ība Pārvalda Microsoft Office programmas, kā arī speciālās CAD sistēmas 
– SolidWorks, ArchiCAD, SketchUp, AutoCAD, DeltaCAD, u.c. 

  

 Izgl ītība un 
zinātniskie gr ādi: 

• 06.1994 – 09.1996 - stažēšanās datorizētās projektēšanas (Computer Aided Design - 
CAD) jomā ASV. Piešėirti starptautiski sertifikāti par CAD kursu beigšanu: 
Westinghouse Electric Corporation; Southern Company Services; School of 
Engineering of the University of Alabama at Birmingham 

• 1992 - piešėirts doktora grāds inženierzinātnēs (Dr. sc. ing.) Rīgas Tehniskajā 
universitātē nostrifikācijas kārtībā 

• 1985 - piešėirts tehnisko zinātĦu kandidāta grāds specialitātē “Polimēru fizika un 
mehānika” Latvijas ZinātĦu akadēmijas Polimēru mehānikas institūtā 

• 1983 -1985 - aspirantūra Latvijas ZinātĦu akadēmijas Polimēru mehānikas institūtā 
• 1969-1974 - studijas Rīgas Politehniskajā institūtā Aparātu būves un automatizācijas 

fakultātē, piešėirta inženiera-mehāniėa automatizācijā kvalifikācija 
 

Zinātnisk ās 
publik ācijas 

Kopējais zinātnisko publikāciju un grāmatu skaits – 130, t.sk. pēdējos 6 gados – 32  

  

Citas aktivit ātes: • RTU Promociju padomes P-06 eksperts Būvzinātnes apakšnozarēs (no 2001) 
“Būvkonstrukcijas” un “Ăeodēzija”, padomes P-06 loceklis, sekretārs (2001-2006) 

• RTU Promociju padomes P-03 eksperts Mehānikas nozares Biomehānikas apakšnoz. 
• Latvijas universitāšu profesoru asociācijas biedrs (no 2002) 
• RTU Profesoru padomes eksperts Būvniecības nozare (no 2002) 
• LLU Profesoru padomes eksperts Lauksaimniecības nozare L/s inženierzinātĦu 

apakšnozare un HidroinženierzinātĦu nozare (no 2002) 
• Baltijas valstu tehnisko augstskolu Ăeometrijas un grafikas asociācijas BALTGRAF 

prezidents (2002-2008), redkolēăijas loceklis (no 2002) 
• RTU Senāta loceklis, senāta priekšsēdētāja vietnieks (no 2003) 

 

Darba st āžs: 
(zinātnisk ā, 
pedago ăiskā un 
organizatorisk ā 
darba pieredze) 

• 2007 - pašlaik - RTU Datorizētās inženiergrafikas katedras vad., profesors 
• 1999-2007 - RTU Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupas 

vad., asociētais profesors - līdz 2002., profesors - no 2002. 
• 1997-1999 - RTU Tēlotājas ăeometrijas un inženiergrafikas kat. vad., docents 
• 1996-pašlaik - vadošais pētnieks, RTU Biomateriālu un biomehānikas prof. grupā 
• 1994-1996  - CAD inženieris rūpnīcu projektēšanas nodaĜā, Advanced Technology 

Business Area, Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, PA un Southern 
Electric International, Birmingham, AL; USA 

• 1993-1999  -  docents, RTU Tēlotājas ăeometrijas un inženiergrafikas kat. 
• 1985-1993  -  vec. pasniedzējs, RTU Tēlotājas ăeometrijas un inženiergrafikas kat.  
• 1988-1994  -  vec. zin. līdzstrādnieks, RTU Biomehānikas zin. pētn. laboratorijā 
• 1980-1987  - zin. līdzstrādnieks, Latvijas ZinātĦu akadēmijas Polimēru mehānikas 

institūta Biomehānikas laboratorijā 
• 1974-1980  -  vec. inženieris, Latvijas ZinātĦu akadēmijas Polimēru mehānikas 

institūta Biomehānikas laboratorijā 
• 1970-1974 - laborants, Rīgas Politehniskā institūta Programmētās apmācības 

zinātniski-metodiskajā kabinetā 
 

Īslaic īga 
stažēšanās 

• Apvienotā Karaliste, Swansea, Cardiff, University of Wales  2004. g., 1 ned. 
• Zviedrija, Stockholm, Royal Institute of Technology                 1998. 
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universit ātēs: g., 1 mēn. 
• ASV, Birmingham, AL University of Alabama at Birmingham, 1996. g., 1 ned. 
• Itālija, Bologna, University of Bologna,    1993. g., 1 mēn. 
• Apvienotā Karaliste, Swansea, University College of Swansea, 1993. g., 1 mēn. 
• Polija, Lublin,  Akademia Medyczna w Lublinie,   1989. g., 1 mēn. 
• Vācija, Dresden, Technische Universität Dresden,   1970. g., 1 mēn. 

1 

 
 

M.Dobelis 
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Dzīves un darba gājums (CV) 

 
Vārds, uzvārds:   Leonīds PAKRASTIĥŠ 
Personas kods:   080669-13053 
Dzimšanas datums, vieta:  1969.gada 8.jūnijā, Rīgā 
Pilsonība:   Latvijas Republika 
Civilstāvoklis:   precējies 
Darba adrese:   Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, 
Būvkonstrukciju      katedra, Āzenes iela 16-311, Rīga 
LV-1048, Latvija 
Dzīves vietas adrese:  Eksporta iela 17-56, Rīga, LV-1045, Latvija 
Kontaktt ālru Ħi:   +371-67089145, mob. +371-29452138 
Fakss:    +371-67089195 
E-mail:    leonids.pakrastins@rtu.lv  
Valodu prasme:   latviešu, krievu, angĜu  
 
Izglītība 
 

1996.g.- 2004.g InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing.) būvzinātnes nozares 
būvkonstrukciju apakšnozarē (P-06). Rīgas Tehniskā 
universitāte, Būvniecības un rekonstrukcijas institūts. 

1986.g - 1991.g. Inženieris-celtnieks (ar izcilību), specialitāte Rūpniecības 
un civilā celtniecība, Rīgas Tehniskā universitāte.  

1976.g - 1986.g. Vidējā izglītība. Rīgas 72. vidusskola. 
 

Darba vietas 
 

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. 

 
3. Serdjuks D., Rocens K., Pakrastinsh L. Choice of rational components for hybrid 

composite cable with increased specific strength, Selected papers of the 9th Int.Conf. 
Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, 2007, 
May 16-18. Vol. II PP.773 – 778. 



 

 136 

 
4. Pakrastinsh L., Rocens K., Serdjuks D. Effect of the type of substructure on cable 

material consumption, Selected papers 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 Baltic 
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 materials 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 Papers of the 8th Int.Conf. Modern Building Materials, Structures 
and Techniques, Vilnius, Lithuania, 2004, May 19-21. PP. 595-600. 

 
12. Сердюк Д., Роценс К. Пакрастиньш Л. Потери предварительного напряжения в 

стабилизирующих вантах композитного седловидного вантового покрытия. 
Mechanics of Composite Materials. - Riga, 2003, - Vol.39, No.4. - PP.513 - 522. 

 
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 
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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 Baltic 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.) 

 
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 
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• 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 
 
4. Rocēns K., Serdjuks D., PakrastiĦš L., Portnovs G. un Mitrofanovs BV. Hibrīda 

kompozītvants. - Latvijas Republikas Patents Nr. 13816. Publicēts 20.11.2008. 
5. Rocēns K., VērdiĦš G., Serdjuks D., un PakrastiĦš L. Kompozītpārseguma 

konstrukcija. - Latvijas Republikas Patents Nr. 12191. Publicēts 20.03.1999. 
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Vadītie promocijas darbi 
 
1. Ieva Paegle. Stiegrošanas paĦēmienu izstrāde bīdes stiprības paaugstināšanai betona 

konstrukcijās. 35% gatavība. 
 
Vadītie maăistra darbi 
 
1. Andīna Sprince. Racionālu ăeometricko raksturlielumu noteikšana skrūvpāĜiem 

dažādās gruntīs. Jāšanas manēža. 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 

ražošanas cehs. 18.06.2008. 
5. Irina Doroša. Monolītu dzelzsbetona konstrukciju veidĦu 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. Dažāda tipa perforēto metāla plātĦu 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 KĜaviĦš. Iekšējo spēku pārdalīšanās ievērtēšana stiegrota betona konstrukciju 

projektēšanā. 21.06.2007.  
2. Liene Lupkina. Pamatprasību analīze bezsiju pārsegumu projektēšanā dažādās 

būvnormās. 21.06.2007.  
3. GaĜina Jusupžanova. Pamatprasību analīze dzelzsbetona konstrukcijām dažādās 

būvnormās. 27.06.2006.  
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.  
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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. 

 
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. 
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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 für Massivbau Technische 
Universität München, Deutchland); 

1996.g.  Datoranalīze ar galīgo elementu metodi. CAD/CAM 
sistēmas izmantošana. University of Wales Swansea, 
United Kingdom. (TEMPUS Program S_JEP 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 
Ceramic and Polymer 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 Centre, 
with the support of CEN/TC250, CEN Management Centre 
and Member States. 

2006.g.  Ekspertu apmācība Eirokodeksa saimēm: Eurocode 0: 
Basis of structural design; Eurocode 1: Actions on 
structures; Eurocode 2: Design of concrete structures, and 
Eurocode 6: Design of masonry structures. Projekts 
LV/2005-IB/EC/01 sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas 
institūtu; 

2005.g.  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”; 

2003.g.  AutoCAD 2002 Level 1 Training Course. Kogra LTD 
Autodesk ATC; 

2002.g.  Eurocodes Workshop, by Dept. of Building Regulations 
and TNO Building and Construction Researsh of The 
Netherlands; 

1996.g.  Akadēmiskās angĜu valodas kurss (Center for Applied 
Language Studies University of Wales Swansea, United 
Kingdom).  

 
L īdzdalība zinātnisko un akadēmisko komisiju darbībā 
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• 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.); 
• 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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Dzīves un darba gājums (CV) 
  

Vārds,uzv ārds    Juris Noviks 
Adrese Rīga, Kr.Barona iela 39-23, tālr. 29294058 
Dzimšanas dati 1939.gada 4.septembrī, Ludzā 
Tautība Latvietis 
Ăimenes stāvoklis Precējies 

Izglītība no 2005.-Rīgas Tehniskās universitātes profesors 
 no 1999.-Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors 
 no 1992.-Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātĦu 

doktors 
 no 1976.-Rīgas Tehniskās universitātes docents 
 no 1972.-Rīgas Tehniskās universitātes tehnisko zinātĦu 

kandidāts 
 no 1969.līdz 1971.-Rīgas Tehniskās universitātes 

aspirantūra 
 no 1957.līdz 1962.-Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas 

Politehniskais institūts) – būvinženieris rūpniecības un 
civilās celtniecības specialitātē 

 no 1953.līdz 1957.– Rīgas būvniecības tehnikums-
būvtehniėis. 

  
Darba pieredze no 1966.līdz šim laikam-Rīgas Tehniskā universitāte –

Būvražošanas katedras vadītājs, Būvdarbu tehnoloăijas 
profesoru grupas vadītājs, Būvražošanas institūta direktors, 
Būvražošanas katedras vadītājs, dekāna 
vietnieks,docents,vec.pasniedzējs 

 no 2002.līdz šim laikam-žurnāla “Praktiskā Būvniecība” 
dibinātājs un galvenais redaktors 

 no 1993. līdz 2001.-žurnāla “Māja Dzīvoklis” dibinātājs un 
galvenais redaktors 

 no 1997. līdz 2001.-žurnāla “Dom, Kvartira” dibinātājs un 
galvenais redaktors 

 no 1963. līdz 1966. -projektēšanas organizācijas 
“Siltumprojekts” un “Rekonstrukcijas birojs” inženieris, 
vecākais inženieris 

 no 1957.līdz 1958., no 1962.līdz 1963.- Latvijas 
celtniecības ministrijas sistēmā brigadieris, meistars, darbu 
vadītājs 

Cita nozīmīga pieredze Būvražošanas institūta padomes priekšsēdētājs līdz 
2000.,loceklis kopš 1994., Būvniecības fakultātes Domes 
(kopš 1987.) un RTU senāta loceklis  ( 1996.,- 2003.) 

 2006.26.04. Iegūts būvpakses sertifikāts ēku būvdarbu 
vadīšanā (apl.Nr. 20 – 653 ) 

 SIA PAROC celtniecības kursi-kvalifikācija 
siltumizolācijas materiālu projektēšanai un pielietošanai 
celtniecībā ( sertifikāts Nr.102 ) 
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 1977.-1978. stažēšanās Prāgas celtniecības institūtā – 10 
mēneši  (apl. Nr.248 ) 

Darbība profesionālajās 
Sabiedriskajās 
organizācijās 

1989.-2007 Latvijas Būvinženieru savienības valdes 
loceklis 

Valsts apbalvojums : OrdeĦa “Atzinības krusts” kavalieris (2005.g.) 
Īpaši nopelni: Latvijas  PSR Ministru padomes godaraksts (1987.g.) 
 Čehijas Valsts Augstākās Tehniskās skolas goda raksts 

(1989.g.) 
 RTU  goda darbinieks ( 1999.g.) 
Prasmes Konsultanta  darbs celtniecības jautājumos 
  
Publikācijas Izdoti aptuveni 700 zinātniskie un populārzinātniskie darbi 
 Izdotas 18 monogrāfijas par būvniecību (t.sk. arī tulkotas 

ārzemēs) 
Galvenās: “Ăimenes māja II” 2006.-272lpp. izdevējs SIA 

“Tehniskā grāmata” * 
“Ăimenes māja I” 2006.-264lpp. izdevējs SIA “Tehniskā 

grāmata”* 
“Būvdarbi VI” 2004.-272lpp.,izdevējs SIA “ I SAVE” * 
“Būvdarbi V” 2003.-288lpp.,izdevējs SIA “ I SAVE”* 
“Būvdarbi IV” 2002.-288lpp.,izdevējs SIA “ I SAVE”* 
“Būvdarbi III” 2001.-248lpp.,izdevējs SIA “ I SAVE”* 
“Būvdarbi II” 2000.-216lpp.,izdevējs SIA “ Jurăi’93”* 
“Būvdarbi I” 1999.-342lpp.,izdevējs SIA”Jurăi’93”* 
“Ăimenes māja” 1997.-264lpp.,izdevējs SIA “Jurăi’93” 

* 
“Celtniecības tehnoloăija” (kopā ar T.ŠĦepsti),1991.-

304lpp. Izd. “Avots” 
“Jums individuālie  būvētāji” I daĜa R.-”Avots” 1988.-

222lpp. 
“Jums individuālie būvētāji” II da Ĝa R.-”Avots” 1989.-

239lpp. 
 

*) atzīmētās grāmatas izmantojamas, kā mācību līdzeklis 
Intereses Literatūra , ceĜojumi , sports . 
 
30.04.2009. 

J.Noviks 
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Mācību priekšmeti 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību sp ēks   Raimonds OzoliĦš, Dr.sc.ing. 
   
Mācību priekšmeta nosaukums  
 
  BBK606 SKAITLISKO METOŽU PIELIETOŠANA BŪVNIECĪBĀ
            Numerical Methods in Building Design  
 
   Studiju programma    Būvniec ība 
   Studiju profils   Būvniec ība 
   Studiju veids    Akadēmisk ā 
   Studiju virziens          Būvniec ība un rekonstrukcija 
   Studiju līmenis           Doktorant ūra 

     
Mācību priekšmeta apjoms  10 KP. 
1.sem. 5 KP (1 – 2 – 2) I 
2.sem. 5 KP (1 – 2 – 2) E 

Mācību priekšmeta m ērėis  
 Apgūt konstrukciju aprēėiniem izmantojamo skaitlisko metožu būtību un 
attīstīt iemaĦas šo metožu praktiskajai pielietošanai dažāda veida konstrukciju 
aprēėiniem. Iepazīties ar svarīgāko robežuzdevumu risinājumiem, pielietojot 
galīgo elementu metodi. 
Mācību priekšmeta uzdevumi  : 
• izpratnes veidošana par konstrukciju aprēėiniem, pielietojot skaitliskās 

metodes; 
• praktisku iemaĦu apgūšana konstrukciju aprēėinam ar skaitliskām metodēm; 
• skaitlisko metožu specifiskuma piemērošana uzdevumu risināšanai. 

Priekšmeta m ācīšanas metode  
 Lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas. 
 

Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi  
 Ieskaite par spēju atbilstoši mērėiem aizstāvēt darbus, eksāmens. 
 

Pras ības priekšmeta apguvei  
 Lekcijās un literatūrā dotā teorētiskā materiālu apgūšana, piedalīšanās 
diskusijās un pārrunās, praktisko darbu izstrāde un aizstāvēšana. 
 

Pras ības studentiem, lai sagatavotos k ārtējām nodarb ībām 
 Lekciju izklāsta un pasniedzēja norādīto literatūras avotu studijas. 
 

Plānotās diskusijas un p ārrunas, to temati un saturs  
 Atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta programmas saturam. 
 

Mācību priekšmeta saturs  
          Skatīt mācību priekšmeta programmu. 
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Prasības paredzēto kredītpunktu iegūšanai: 
 kursa apjoms 160 stundas, t.sk. 
 • lekcijas   32 stundas; 
 • praktiskie darbi  64 stundas; 
 • laboratorijas darbi  64 stundas; 
 ieskaite, eksāmens. 
 
KALENDĀRAIS PLĀNS 
 
Skat. mācību priekšmeta SKAITLISKO METOŽU PIELIETOŠANA 

BŪVNIECĪBĀ BBK 606 PROGRAMMU. 
 
 
Mācību gr āmatas, izmantojam ās un ieteikt ās literat ūras saraksts  
1. Teters G. Būvkonstrukciju aprēėinu skaitliskās metodes. Priekšmeta 

„Skaitlisko metožu pielietošana būvniecībā” pamati. Lekciju konspekts. R.: 
RTU, 2005. 

2. Lavendelis E. Materiālu pretestība . - R.: Zvaigzne, 1986. - 341 lpp. 
3. Melderis I., Teters G. Būvmehānika. - R.: Zvaigzne, 1977.  
4. Rikards R., Čate A. Galīgo elementu metode. R.: RTU, 2002. 
5. Benker H. Mathematik mit Mathcad. Springer, Berlin – Heidelberg, 1999. 
6. Gutkowski R. Structures: Fundamental Theory and Behaviour. Second 

Edition. Mc Graw-Hill, NY, 1988. 
7. Ghali A, Neville A.M. Structural Analysis. 4-rd Edition. E and FN Spon, 

London, 1997. 
8. Coates R.C., Coutie M.G., Kong F.K. Structural Analysis.  E and FN Spon, 

London, 1987. 
9. Eschenauer H., Schnell W. Elastizitätstheorie. 3. Auflage. BI 

Wissenschaftsverlag, Mannheim, 1993. 
10. Betten J. Finite Elemente für Ingenieure. Band 1. Grundlagen, 

Matrixmethoden. Springer, Berlin, 1997. Band 2. Variationsrechnung, 
Energiemethoden. Springer, Berlin, 1998. 

11. Zienkiewich O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method. Mc Graw-Hill, 
London, 1989. 

12. Bull I.W. Finite Element Applications to Thin-Walled Structures. E and FN 
Spon, London, 1990. 

13. Astley R.J. Finite Elements in Solids and Structures. E and FN Spon, 
London, 1992. 

14. Brown D.K. Introduction to the Finite Element Method Using BASIC 
programms. 2-nd Edition. Blackie Academic and Professional, London, 1990. 

15. Brebbia C.A., Dominquez J. Boundary Elements. 2-nd Edition. Mc Graw-Hill, 
NY, 1988. 

16. Crouch S.L., Starfield A.M. Boundary Element Method in Solid Mechanics. 
Chapman and Hall, London, 1991. 

17. Караманский Т.Д. Численные методы строительной механики. - М.: 
Стройиздат, 1981.- 436 с. 

18. Калиткин Н.Ч. Численные методы. - М.: Наука, 1978. 512 с.  
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19. Ильин В.П., Карлов В.В., Масленников А.М. Численные методы 
решения задач строительной механики. Справочное пособие.- Минск: 
Вышейшая школа,1990. - 349 с. 

20. Постнов В.А. Численные методы расчета судовых конструкций. - М.: 
Судостроение,1977.- 277с. 

21.  Цейтлин А.И. Прикладные методы решения краевых задач 
строительной механики. - М. : Стройиздат, 1984. - 334 с. 

22. Варвак П.М., Варвак Л.П. Метод сеток в задачах строительных 
конструкций. - М.: Стройиздат,1977. - 154 с. 

23. Масленников А.М. Расчет строительных конструкций численными 
методами. - Л.: изд. ЛГУ,  1987. 

24. Теребушко О.И. Основы теории упругости и пластичности. - М.: Наука, 
1984. 

25. Александров А.В., Потапов В.Д. Основы теории упругости и 
пластичности. Изд. 2-е.  - М.: Высшая школа, 2002. 

26. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. Пер. с английского. - М.: 
Наука, 1975. 

27. Рикардс Р.Б. Применение метода граничных элементов в решении 
задач теории упругости. – Рига.: РПИ,1988. 

28. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в 
прикладных науках. Пер с английского. - М.: Мир, 1984. 

29. Качурин В.К. Теория висячих систем. - Л-М.:Госстройиздат, 1962, 223с. 
30. Качурин В.К., Брагин А.В., Ерунов Б.Г. Проектирование висячих и 

вантовых мостов. - М.: Транспорт,1971. - 280 с. 
31. Раевский А.Н.Основы расчета сооружений на устойчивость.- М.: 

Высшая школа,1962.- 160 с. 
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RTU 
Būvniecības fakultāte 

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 
Būvkonstrukciju profesora grupa 

 
 
 

 
Mācību priekšmeta 

 
SKAITLISKO METOŽU PIELIETOŠANA BŪVNIECĪBĀ BBK 606 

 
Programma 

 
 
 
Profils   Būvniecība 
Programma  Būvniecība 
Virziens   Būvniecība un rekonstrukcija 
Studiju līmenis  doktorantūra 
 
 
Kredītpunkti  10; stundas 160,t. sk.  lekcijas 32, praktiskie darbi  64,  
        laboratorijas darbi 64 
Kontrole - Ieskaite, Eksāmens 
 
 
 
 
 Apstiprināta Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Padomes 
sēdē 1999.gada “ 4.“  maijā, protokols Nr. 39 
 
 
 
    RĪGA    1999, 2003, 2009 
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Ievads 
     Jēdziens par skaitliskām metodēm un to pielietošanas vispārīgie virzieni 
būvju un to konstrukciju aprēėinos. 
 
 Matemātika inženierapr ēėinos 

 Algebrisku un transcendentu vienādojumu un vienādojumu sistēmu 
atrisināšanas metodes: lineāru algebrisku vienādojumu sistēmu atrisināšanas 
metodes; determinantu un apgriezto matricu izskaitĜošana; matricu īpašvērtības 
un īpašvektori; matricu determinētība; labi un slikti determinētas lineāro 
algebrisko vienādojumu sistēmas; nelineāru algebrisku un transcendentu 
vienādojumu un vienādojumu sistēmu atrisināšanas metodes. 

 Diferenci ālvien ādojumu atrisin āšanas skaitlisk ās metodes . 
      Robežuzdevumi. 

 
Vispārējās skaitlisk ās metodes b ūvmehānikas uzdevumu risin āšanai : 
       • gal īgo diferen ču metode;  
       • vari āciju metodes;  

  • sietu metodes; 
• gal īgo elementu metode:  metodes būtība, tās teorētiskie pamati un pie-
lietošanas vispārējā shēma; galīgo elementu tipi, to pielietošana konkrētām 
konstrukcijām; ieteikumi apskatāmās konstrukcijas sadalīšanai galīgos 
elementos; koordinātu sistēmas; aprēėina shēmas; paĦēmieni uzdevuma 
apjoma samazināšanai; atsevišėa galīgā elementa stinguma matricas 
sastādīšana vietējā koordinātu sistēmā; sistēmas kopējās stinguma matricas 
un brīvo locekĜu vektora sastādīšana; mezglu pārvietojumu aprēėināšana; 
piepūĜu noteikšana galīgo elementu raksturīgajos šėēlumos; konstrukciju 
ăeometriskās un fizikālās nelinearitātes ievērtēšana, sastādot galīgo 
elementu metodes raksturīgos matricas; konstrukcijas elementu deformētās 
shēmas, betona šĜūdes un rukuma ietekmes ievērtēšana. 

 
Optimiz ācijas skaitlisk ās metodes  
 
Būvkonstrukciju projekt ēšanas praks ē izmantojam ās skaitlisk ās  metodes:  
 - siju un plātĦu uz padevīgas pamatnes aprēėiniem; 
 - konstrukciju, kurās kā galvenie nesošie elementi izmantoti lokani vai  
         stingi pavedieni, aprēėiniem; 
 - noturības uzdevumu risināšanai; 
 - augstbūvju aprēėinam uz vēja slodzi, ievērtējot tās dinamisko raksturu; 
 - pastiprināmu konstrukciju reālās darbības īpatnību ievērtēšanai. 
 
LITERATŪRA 
 
1. Lavendelis E. Materiālu pretestība . - R.: Zvaigzne, 1986. - 341 lpp. 
2. Калиткин Н.Ч. Численные методы. - М.: Наука, 1978. 512 с.  
3. Ильин В.П., Карлов В.В., Масленников А.М. Численные методы решения 

задач строительной механики. Справочное пособие.- Минск: Вышейшая 
школа,1990. - 349 с. 

4. Караманский Т.Д. Численные методы строительной механики. - М.: 
Стройиздат, 1981.- 436 с. 
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5. Постнов В.А. Численные методы расчета судовых конструкций. - М.: 
Судостроение,1977.- 277с. 

6.  Цейтлин А.И. Прикладные методы решения краевых задач строительной 
механики. - М. : Стройиздат, 1984. - 334 с. 

7. Варвак П.М., Варвак Л.П. Метод сеток в задачах строительных 
конструкций. - М.: Стройиздат,1977. - 154 с. 

8. Масленников А.М. Расчет строительных конструкций численными 
методами. - Л.: изд. ЛГУ,  1987. 

9. Качурин В.К. Теория висячих систем. - Л-М.:Госстройиздат, 1962, 223с. 
10. Качурин В.К., Брагин А.В., Ерунов Б.Г. Проектирование висячих и 

вантовых мостов. - М.: Транспорт,1971. - 280 с. 
11. Раевский А.Н.Основы расчета сооружений на устойчивость.- М.: 

Высшая школа,1962.- 160 с. 
12. Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. - М.: 

Стройиздат,1978.- 224 с. 

13. Ребров И.С. Усилие стержневых металлических конструкций. - Л.: 
Стройиздат, 1988. - 288 с. 

 

 

Programmu sastādīja   R.OzoliĦš 

 

Par programmu atbildīgais  asoc.prof.R.OzoliĦš 
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11 Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību spēks: Andris Čate, Prof., Dr.sc.ing 
Mācību priekšmeta nosaukums: MODERNIE MATERIĀLI BŪVNIECĪBĀ 
 
 

Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis: Doktora 
Studiju virziens: Būvkonstrukciju automatizētā 
projektēšana 

 
 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP 
 
Mācību priekšmeta mērėis: 
Nostiprināt kompozīto materiālu modelēšanas pamatus, ar nolūku izmantot iegūtās 
zināšanas kompozītu materiālu pielietošanu konstrukciju projektēšanā. 
 
 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

• apgūt kompozīto materiālu īpašību noteikšanas un modelēšanas metodes; 
• apgūt kompozīto materiālu optimālās projektēšanas metodes; 
• apgūt kompozīto materiālu izgatavošanas tehnoloăijas pamatus; 
• novērtēt kompozīto materiālu priekšrocības un trūkumus salīdzinot ar 

tradicionāliem būvmateriāliem; 
• novērtēt iespējamās kompozīto materiālu pielietojuma sfēras; 
 

 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Lee Stuart M. Handbook of composite reinforcements. VCH. 1993. 
2. Delaware composites design encyclopedia. Vol. 1-6. TECHNOMIC, 1990. 
3. Daniel & Ishai. Engineering mechanics of composite materials. Oxford, NY. 

1994. 
4. Zenkerts D. Sandwich Construction. Emas. 1997. 
5. Krock R. Modern composite materials. Addison-Wesley Publ. Comp.,CA. 1967. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 
 
 
Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi: 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. 
-atzīme 
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Vērtējuma “svari”: 
Ieskaite un kontroldarbi  70% 
Darbs grupā    0% 
Piedalīšanās diskusijās- aktivitāte 10% 
Mājas darbi un projekti  15% 
Nodarbību apmeklējums  5% 
 
Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavoties kārt ējām nodarbībām: 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, materiālu pretestības un augstākās 
matemātikas zināšanas. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
Diskusijas par aprēėina darbiem. 
 
Mācību priekšmeta saturs: 
 
Ievads. Konstruktīvo kompozīto materiālu klasifik ācija. Raksturojošie lielumi. 
Izejmateriālu pārskats. 
Vēsturisks kompozīto materiālu pielietojuma būvniecībā pārskats. Priekšrocības un 
trūkumi. Kompozīto materiālu klasifikācija. Kompozīto materiālu veidojošo sastāvdaĜu 
pārskats. Mikro un makro-mehānika. Galvenie raksturlielumi un īpašības. Anizotropijas 
pakāpes. 
 
Kompozītie materiāli. 
 
Metāliskas un keramikas matricas. 
Metālisko un keramikas matriču veidi. Izgatavošanas īpatnības. Galvenās īpašības. 
Armējošo materiālu izvēle. Pielietošanas jomas. 
 
Sakausējumi ar kristaliz ācijas orientēšanu. 
Kristalizācijas orientēšanas veidi. Priekšrocības. Galvenās iegūto sakausējumu īpašības. 
Pielietojums. 
 
Pulver un daĜiĦu kompozīti. 
Pulver-metalurăija. Sakausējumu īpašības. Presēto daĜiĦu kompozīti. Izgatavošanas 
tehnoloăija. Galvenās īpašības. Pielietojums. 
 
Īss-stiegru kompozīti. 
Īss-stiegru kompozītu izgatavošana. Priekšrocības. Stiegru orientācija un garums. 
Elastīgas īpašības. Pielietojums. 
 
Polimēri ar neorganiskiem pildījumiem. 
Pildījumu veidi. Pildījuma iespaids uz elastīgām īpašībām. Pielietojums. 
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3-D tekstila kompozīti. 
3-D tekstila izgatavošana. Piesūcināšanas ar sveėiem tehnoloăijas. Galvenās īpašības. 
Pielietojuma sfēras. 
 
Lamināti. 
 
Stiegrojuma un matricas veidi. To īpašības.  
Stiegrojuma veidi un to īpašības. Stiegrojošu materiālu izgatavošanas tehnoloăijas. 
Stiegrojuma salīdzināšana. Matriču veidi. Matriču īpašības. 
 
Micro un makro-mehānika. 
Spriegumu-deformāciju sakarības vienvirziena armētām kompozītam. Sakarības starp 
matemātiskām un inženier-konstantēm. Spriegumu-deformāciju un elastīgo parametru 
transformācijas. DaudzslāĦu lamināta inženier-konstantes. Laminātu teorija. 
 
Sabrukums. 
Sabrukuma mehānismi. Sabrukuma mikro-mehānika. Ieskats sabrukuma un plīsuma 
teorijā. StarpslāĦu sabrukums. 
 
Apr ēėini.  
DaudzslāĦu laminātu spriegumu un sabrukuma aprēėinu procedūras. Iegūto rezultātu 
interpretācija. 
 
Sendviči. 
 
Sendviču uzbūve un klasifikācija. Izmantojamie materiāli. Galvenās īpašības. 
Sendviču klasifikācija. Sendviču uzbūves veidi. Izmantojamie materiāli un to 
raksturojums. Serdes materiāli un to fizikālās īpašības. Līmes un to īpašības. 
 
Sendviču mehānika. 
Siju teorija. Sendviču elastīgās īpašības. Spriegumi un bīde sendviču sijās. Sendviču 
noturības analīze. Sabrukuma veidi. Sendviču plātnes un liektās čaulas. Fundamentālie 
un noturības vienādojumi. Sendviču savienojumu tipi. 
 
 
 Praktiskais kompozītu materiālu pielietojums būvniecībā. 
Sienu paneĜi. Apdares paneĜi. Plātnes. Konstrukcijas. Stiprības drošības koeficienti. 
Ugunsdrošība. Korozija un agresīvas vides ietekme un aizsardzības pasākumi. 
Noguruma novērtējums. Ieskats nākotnes perspektīvas. 
 
 
 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Kursa apjoms  64 stundas; 
Lekcijas  32 stundas; 
Praktiskie darbi 32 stundas; 
Ieskaite 
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Kalendārais plāns 
 Skat. Mācību priekšmeta MODERNIE MATERIĀLI BŪVNIECĪBĀ, 
programmu BKA607. 
 
Mācību priekšmeta MODERNIE MATERIĀLI BŪVNIECĪBĀ nozīme būvkonstrukciju 
automatizētās projektēšanas inženierzinātĦu doktora un profesionālo studiju 
PROGRAMMĀS. 
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par kompozīto materiālu 
izmantošanu būvniecībā, kompozīto materiālu īpašībām, to priekšrocībām un trūkumiem. 
Kursa saturā ir slāĦaino un sendviča tipa materiālu un to īpašību detalizēta izpēte. Ka arī 
ieskats citu kompozīto materiālu izgatavošanā, īpašībās un pielietojumā. Moderno 
materiālu pielietojuma perspektīvām. Šīs zināšanas doktoranti var izmantot savā 
praktiskā profesionālā un zinātniskā darbā.  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību spēks: Juris Naudžuns, dr.sc.ing., profesors. 
Mācību priekšmets: BTB 698 TRANSPORTBŪVJU MATEM ĀTISKĀ 

MODEL ĒŠANA  

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskās 
Studiju līmenis: doktorantūra 
 

Mācību priekšmeta apjoms: 10KP, (2-2-0), kontrole – D, E. 

Mācību priekšmeta mērėis: padziĜināt teorētiskās zināšanas par 
transportbūvju projektēšanas optimizācijas un algoritmizācijas procesu 

Mācību priekšmeta uzdevumi:  

� Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 
Transportbūvju projektēšanas automatizācija un algoritmizācija kā mūsdienu 
projektēšanas tehnoloăijas neatĦemama sastāvdaĜa; 

� Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: AutoceĜa trases, 
garenprofila, vizuālās skaidrības kritēriju modelēšanas metodes, 
transportbūvju transporta – ekspluatācijas rādītāju noteikšanas algoritmi; 

� Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: PadziĜināta un patstāvīga 
konkrēto automatizētās transportbūvju projektēšanas jautājumu studēšana, 
izstrādājot praktisko darbu. 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, literatūras studijas, patstāvīgais darbs. 

Priekšmeta apguves vērt ēšanas principi: eksāmens, praktiskā darba izstrāde. 

Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, 
literatūras studijas. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām: Zinātniskajā 
darbā izpētāmo konkrēto autoceĜu automatizētās projektēšanas jautājumu sasaiste 
ar teoriju.  
 
Literat ūra. 
 

 

• US Transportation Research Board Reports (pieejami CeĜu un tiltu katedras 
bibliotēkā). 

• Nicholas J.Garber, Lester A.Hall. Traffic &Highway Engineering. – 2002. – 
1150 p. 

• R.Lamm et al. Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook. 
McGraw-Hill – 1999.. 
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• www.trafficlinq.com  

• Computational methods in optimization. Polak. NY, London – 1971.  

• V.Fedotovs. AutoceĜu automatizētā projektēšana – 1986. 
 
 
 
 

Programmas saturs. 
 
 
Trases plāna un garenprofila modelēšanas metodes. 
Aprēėinu algoritmi, blokshēmas Ciparu un matemātiskie apvidus modeĜi. 
Ăeoinformācijas sistēmas. Objektu matemātskie modeĜi 
AutoceĜa plāna projektēšanas algoritmi. Garenprofila projektēšanas algoritmi. 
CeĜa skaitliskais modelis  
 
AutoceĜu brauktuves paplašinājumu un vir āžas līkĦu modelēšana 
Paplašinājumu un virāžu izveidošanas principi, projektēšanas algoritmi. CeĜa 
klātnes projektēšanas algoritmi. Optimizēšanas kritēriji.  
 
Vizuālās ainas kontrole un uzlabošana 
Telpiskās projektēšanas principi. Trīsdimensiju telpas modelēšana. Telpiskai 
projektēšanai nepieciešamo datu iegūšana un apstrāde. 
 
CeĜu transportekspluatācijas un estētiskās kvalitātes raksturotāju 
optimizēšana. 
CeĜa transportespluatācijas rādītāji, to noteikšanas algoritmi. Estētiskās kvalitātes 
raksturotāji, to noteikšanas algoritmi. CeĜa segas automatizētā projektēšana. 
Optimizēšanas un variācijas iespējas automatizētajās projektēšanas sistēmās. 
Optimizēšanas kritēriji. 
 
 
Praktiskā darba izstrāde 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību spēks: Juris Naudžuns, dr.sc.ing., profesors. 
Mācību priekšmets: BTB 62698 TRANSPORTA SISTĒMA UN LOĂISTIKA  

TRANSPORT SYSTEM AND LOGISTICS  

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskās 
Studiju līmenis: doktorantūra 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 10KP, (2-0-0), kontrole –  E. 

Mācību priekšmeta mērėis: padziĜināt teorētiskās zināšanas par transportu kā 
dažādu transporta veidu kopsistēmu un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības 
ilgtspējīgu attīstību  

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. 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, literatūras studijas, patstāvīgais darbs. 

Priekšmeta apguves vērt ēšanas principi: eksāmens. 

Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, 
literatūras studijas. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām: patstāvīgas 
literatūras studijas.  
 
Literat ūra. 
 

 

1. US Transportation Research Board Reports (pieejami CeĜu un tiltu katedras 
bibliotēkā). 

2. Integrētās transporta ėēdes – PORTAL rakstiskais materiāls – Rīga 2003. – 61 
lpp. 

3. www.eu-portal.net 

4. www.trafficlinq.com  
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Programmas 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 robežpārejas 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 pasažieru 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 pasažieru pārvadājumu organizēšanā. Jaunākā tehnoloăija kravu 
apkalpošanā. Integrētās transporta ėēdes. Teritoriju plānošanas efektivitāte. 
Pilsētvides efekts. Integrēta transporta tīkla attīstīšana. Transporta mezglu nozīme 
sabiedriskajā transportā.  
 
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.  
 
Eksāmena kārtošana.  
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Mācību spēks:   Jevgenijs Barkanovs, Prof. Dr.sc.ing. 
 
Mācību priekšmeta nosaukums: GALĪGO UN ROBEŽELEMENTU METODE 
 
Studiju programma:  Būvniecība 
Studiju profils:   Būvniecība 
Studiju veids:    Akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:   Doktora 
Studiju virziens:   Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana 
Mācību priekšmeta apjoms: 10 KP 
 
Mācību priekšmeta mērėis: 
Apgūt galīgo un robeželementu metodi, nolūkā to izmantot zinātniskiem pētījumiem, 
zinātnisko un industriālo projektu izstrādē. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt galīgo un robeželementu metodes pamatkoncepcijas un teorētiskos pamatus, 
• apgūt iemaĦas izmantot galīgo elementu metodi zinātniskiem pētījumiem un 

sarežăītu projektu izstrādāšanā. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Owen D. R. J. and Hinton E. A simple guide to fīnite elements. - Pineridge Press 

Limited: Swansea, U.K. - 1980. 
2. Bathe K.-J. Finite element procedures in engineering analvsis. — Prentice-Hall, Inc.: 

Englewood Cliffs, Newjersey. - 1982. 
3. Zienkiewicz O. C. and Tavlor R. L. The finite element method. Fourth Edition. 

Volume 1: Basic formulation and linear problems. - McGraw-Hill Book Company: 
London. - 1989. 

4. Zienkiewicz O. C. and Taylor R. L. The finite element method. Fourth Edition. 
Volume 2: Solid and fluid mechanics. Dynamics and non-linearity. - McGraw-
Hill Book Company: London. - 1991. 

5. Бреббия K., Teллec Ж., Bpoyбeл Л. Meтоды граничных элементов. - Mиp: 
Mocквa. - 1987. 

6. Banerjee P. K. The boundary element methods in engineering. — McGraw-Hill 
Book Company: London, New York, St. Louis, San Francisco, Auckland, Bogota, 
Caracas, Lisbon, Madrid, Mexico, Milan, Montreal, New Delhi, Panama, Paris, San 
Juan, Sao Paulo, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto. - 1994. 

7. Rikards R. Galīgo elementu metode. Lekciju kurss, RTU, Interneta publikācija, 
1999. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi. 
Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. – atzīme 
Vērtējuma ,,svari": 
eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
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piedalīšanās diskusijās - aktivitāte 10 % 
mājas darbi un projekti 15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 
Ja visām sadalām maksimālais vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām: 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām., materiālu pretestības un augstākās 
matemātikas zināšanas. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
Diskusijas par aprēėina darbiem. 
 
Mācību priekšmeta saturs 
 
Ievads galīgo elementu metodes teorijā. 
Pamatkoncepcija. Vēsturiskais apskats. Pielietojums konstrukciju aprēėinos. 
Viendimensijas uzdevums. 
Ievads. Galīgo elementu modelēšana. Lokālās koordinātes un formas funkcijas. 
Potenciālās enerăijas pieeja. Galerkina pieeja. Globālā stinguma matrica un slodzes 
vektors. Stinguma matricas īpašības. Galīgo elementu metodes vienādojumi, 
robežnoteikumi. Kvadrātiskās formas funkcijas. Temperatūras efekti. 
Kopnes. Sijas un rāmji.  
Ievads. Plakaniskas kopnes. Trīsdimensiju kopnes. Globālā stinguma matrica. Galīgo 
elementu formulējums. Slodzes vektors. Robežnoteikumi. Bīdes spēks un lieces 
moments. Sija uz elastīgas pamatnes. Plakani rāmji. 
Plakaniskās deformācijas. Plakaniskie spriegumi. 
Ievads. Galīgo elementu modelēšana. Formas funkcijas. Uzdevuma modelēšana 
un robežnoteikumi. Četru mezglu galīgais elements. Skaitliskā integrēšana. Augstākas 
kārtas elementi. Daži praktiski pielietojumi. 
Asijsimetrisks uzdevums. 
Ievads. Asij simetriska uzdevuma formulējums. Asij simetrijas gadījumi - 
plakaniskais spriegumstāvokis un plakaniskais deformāciju stāvoklis. Galīgo 
elementu modelēšana. Trīsstūrveida elements. Uzdevuma modelēšana un 
robežnoteikumi. Nesimetriska slodze. Praktiskā pielietošana. 
Tr īsdimensiju spriegumstāvoklis. 
Ievads. Galīgo elementu formulējums. Spriegumu aprēėins. Tīkla ăenerācija. Tetraedra 
veida elementa raksturojums. ParalēlskaldĦa elementi un augstākas kārtas elementi. 
Problēmu modelēšana. Praktiskā pielietošana. 
Dinamika. Nelineārā analīze. 
Ievads. Formulējums. Masas un slāpēšanas matrica. Praktiskā pielietošana. 
Izoparametnsko galīgo elementu diskretizācija. Pamatizteiksmju pielietošana. Praktiskie 
pielietojumi. 
Siltumvadīšana. Lauka problēma. 
Ievads. Siltumvadīšanas analīze. Raksturojošie klasiskie siltumvadīšanas 
vienādojumi. Siltumvadīšanas vienādojuma galīgo elementu diskretizācija. Lauka 
problēmas analīze. Filtrācija. Nesaspiežama neviskoza plūsma. Vērpe. 
Šėidruma plūsma. 
Viskoza nesaspiežama šėidruma analīze. Ātruma — sprieguma formulējums. Soda 
funkciju metodes formulējums. 
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Sabrukuma mehānika un galīgo elementu metode. 
Ievads. Sabrukuma mehānikas parametru novērtējums. Tiešā metode. Enerăijas 
metode. Superpozīcijas metode. Speciālo elementu izmantošana. 
K Ĝūdu novērt ējums. 
Ievads. KĜūdu normas un konverăences pakāpes. 
Ievads robeželementu metodes teorijā. Robeželementu metodes vispārējā 
procedūra. 
Pamatkoncepcija. Vēsturiskais apskats. Inženierpielietojumi. Ietekmes funkcijas. 
Noteikumi uz robežas. Robeželementi. SaskaĦots un nesaskaĦots risinājums. 
Risinājuma interpretācija. Simetrisks formulējums. Integrāloperātori un to nobīdes. 
Galerkina metode, kolokācijas metode un mazāko kvadrātu metode. Potenciāls. Netiešā 
metode. Izsvērtie atlikumi. Ietekmju funkcijas un galīgie elementi. Mērogošana. Treftca 
metode. Fundamentālie risinājumi. Jauktās metodes. Čaulas. 
Viendimensijas uzdevums. 
StieĦi. Sijas. 
Membrānas. 
Ietekmes funkcijas. Diskretizācija. Elementu matricas. 
Plātnes. 
Ietekmes funkcijas. Diskretizācija. Elementu matricas. 
Robeželementi un galīgie elementi. 
Teorija. Prakse. Pārbaudes. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Kursa apjoms 128 stundas 
Lekcijas 64 stundas 
Praktiskie darbi 64 stundas 
Eksāmens 
 
Kalendārais plāns. 
Skat. mācību priekšmeta GALĪGO UN ROBEŽELEMENTU METODE programmu 
BKA602. 
 
Mācību priekšmeta GALĪGO UN ROBEŽELEMENTU METODE nozīme 
būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas doktora studiju PROGRAMMĀS. Mācību 
priekšmeta programmā ir ietvertas variācijas metodes, aproksimācijas, galīgo 
elementu metodes algoritms. Galīgo elementu metodes teorētiskais pamats, 
robežnoteikumi, tīkla ăenerēšana. Kurss aplūko arī laikā mainīgas problēmas, 
divdimensiju problēmas, īpašvērtfbu problēmas, robeželementu metodes pamatus. Šīs 
zināšanas doktori var izmantot savā praktiskā profesionālā, zinātniskā un pasniedzēja 
darbā. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību sp ēks   Albīns Skudra, Dr.sc.ing. 
   
 
Mācību priekšmeta nosaukums  
  Cementa kompozīti un to konstrukcijas 
  Cement Composite and its construction  
 
 
 Studiju programma    Būvniec ība 
 Studiju profils           Būvniec ība 
 Studiju virziens             Būvju konstrukcijas un rekonstrukcija 
 Studiju līmenis          Doktora studijas 

     
 
Mācību priekšmeta apjoms  10  KP. (1 –3-0)  Ieskaite 

Mācību priekšmeta m ērėis  
 Apgūt vietējo cementa kompozītu radīšanas pamatprincipus. Cementa 
kompozītu elastīgo un reoloăisko īpašību prognozēšanas metodiku. Cementa 
plaisu noturības un stiprības prognozēšanas metodiku. Izprast cementa 
kompozītu konstrukciju mehāniku. Izmantot iegūtās zināšanas konstrukciju 
aprēėinu metožu pilnveidošanai un jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības 
izpētei. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi  : 
• iepazīt vietētējo cementa kompozītus;  
• apgūt cementa kompozītu konstrukciju mehāniku, izmantot iegūtās 

zināšanas   jaunu cementa kompozītu konstrukciju veidošanai.  
• novērtēt cementa kompozītu konstrukciju nestspējas rezerves, drošumu un 

ilgizturību. 
 
Mācību gr āmatas, izmantojam ās un ieteikt ās literat ūras saraksts  
1. A.M.Skudra, A.A.Skudra. Ievads slāĦaino materiālu un konstrukciju 
mehānikā. Rīga, RTU, 2002, 116 lpp. 
2. Бирюкович К.Л., Бирюкович Ю.л.. Бирюкович ДюЛ. Стеклоцемент. 
Киев; Будыльнил. 1984, 115 с. 
3. R.M.Jones. Mechanics of composite materials. – washington. : Scripta 
Book Company, 1975, - 355 p. 
 
Priekšmeta m ācīšanas metode  
 Lekcijas, praktiskie darbi 
 
Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi  
 Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem izmantot lekcijās un  
literatūras studijās iegūtās zināšanas praktsikajā un pētniecības darbā.  
 
Pras ības priekšmeta apguv ē 
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 Lekciju apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras 
avotiem un obligāta individuālo aprēėinu darbu veikšana un aizstāvēšana. 
 
Plānotās diskusijas un p ārrunas, to temati un saturs  
 Atskaite par individuēli veiktiem aprēėinu darbiem, t.sk. secinājumi par 

iegūtajiem rezultātiem, darbu ieskaites pārrunas.. 
 
Mācību priekšmeta saturs  
Skatīt mācību priekšmeta programmu. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 kursa apjoms  96 stundas; 
 lekcijas  32 stundas; 
 laboratorijas darbi  64 stundas 
 ieskaite 

Mācību priekšmeta CEMENTA KOMPOZĪTI UN TO KONSTRUKCIJAS 
PROGRAMMU BBM 601 kalendārais plāns 
 
Cementa kompozītu veidošanas pamatprincipi.  
1-6 ned. 9 st. 
 
Cementa bāzes kompozītu deformatīvā un spriegumstāvokĜa noteikšanas 
metodes. 
7-12 ned. 9 st. 
 
Cementa kompozīta elastīgās un reoloăiskās īpašības. 13 – 18 ned.  9 st. 
13 – 18 ned. 9 st. 
 
Cementu kompozītu plaisu noturības un stiprības prognozēšanas metodika. 
19 – 24.ned. 9 st. 
 
Cementa kompozītu konstrukciju mehānika. 
25 – 30 ned.  6 st. 
 
Cementa kompozītu izgatavošana 

31- 32 ned.    6.st*** 
 

Mācību priekšmeta Cementa kompoz īti un to konstrukcijas noz īme 
inženierzin ātĦu doktorant ūras programm ā  
Mācību priekšmeta programmā ietverta informācija par cementa kompozītu 
nozīmīgumu mūsdienu konstrukcijās. Par iespējām prognozēt plaisu noturību un 
stiprību, kā arī cementa kompozīta reoloăiskās īpašības. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību sp ēks   Kārlis ROCĒNS, Dr.habil.sc.ing. 
   
 
Mācību priekšmeta nosaukums  

   
BBK608 KOKSNES MATERIĀLI UN KONSTRUKCIJAS    

   Timber Materials and Structures 
 
    Studiju programma   Būvniec ība 
    Studiju profils  Būvniec ība 
    Studiju veids             akadēmisk ā 
    Studiju līmenis         Doktorant ūra 

     
 

Mācību priekšmeta apjoms   10 KP  
1.sem. 5 KP (1-2-2) I 
2.sem. 5 KP (1-2-2) I 

Mācību priekšmeta m ērėis  
 Apgūt koksnes zinātni un koksnes materiālu fizikāli - mehānisko īpašību 
veidošanas pamatus. Koksnes materiālu mikromehāniku. Koksnes materiālu un 
konstrukciju izgatavošanas tehnoloăiskos pamatus. Telpisko konstrukciju veidus 
no koksnes materiāliem, darbību, aprēėinus. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi  : 
Izpratnes veidošana par: 

- koksni un koksnes materiāliem kā dabas un tehnoloăiski veidotiem 
kompozītmateriāliem; komplekso konstrukciju veidošanas īpatnību 
salīdzinošo analīzi un uzlabošanas iespējām, izmantojot modificētus 
koknes materiālus. 

- konstruktīvo koksnes materiālu galveno fizikāli - mehānisko īpašību 
veidošanas strukturālo un tehnoloăisko mehāniku; 

- telpiskām un kompleksām konstrukcijām no koksnes materiāliem, 
darbību, aprēėina īpatnībam un efektivitātes novērtēšanu. 

 
Priekšmeta m ācīšanas metodes  
 Lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi 
 
Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi  
 Darbu aizstāvēšana, ieskaite, eksāmens. 
 
Pras ības priekšmeta apguvei  
 Lekcijās un literatūrā dotā teorētiskā materiālu apgūšana, piedalīšanās 
diskusijās un pārrunas praktisko un laboratorijas darbu izstrāde un 
aizstāvēšana. 
Pras ības studentiem, lai sagatavotos k ārtējām nodarb ībām 
 Lekciju un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 
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Plānotās diskusijas un p ārrunas, to temati un saturs  
 Atbilstoši mācību priekšmeta "Koksnes materiāli un konstrukcijas" 
programmas saturam. 
  
Mācību priekšmeta saturs  

Skat. mācību priekšmeta KOKSNES MATERIĀLI UN KONSTRUKCIJAS 
BBK 608 PROGRAMMU. 

 
Mācību gr āmatas, izmantojam ās un ieteikt ās literat ūras saraksts  
1. Stephen W. Tsai, H. Thomas Hahn, Introduction to composite materials. 
Westport, Conn. : Technomic Pub., c1980, 457 p. 
2. Čate A., Popovs. A. Ievads elastības teorija. RTU, Materiālu un konstrukciju 
institūts, Rīga 2008. 
3. Роценс К.А.Технологическое регулирование свойств древесины. - Рига: 
Зинатне, 1979.- 224 с. 
4. Уголев Б.Н. Древесноведение с основами лесного товароведения. - М.: 
Лесная пром-сть, 1986.-383 с. 
5. Чудинов Б.С. Вода в древесине. - Новосибирск: Наука, 1984.-267 с. 
6. Шубин Г.С. Физические основы и расчет процессов сушки древесины.-М.: 
Лесн.пром.,1973.-248 с. 
7. Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и 
композитных материалов.-Рига: Зинатне, 1980.-572 с. 
8. Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых 
твердых тел. В 2-х частях. - М.: Наука, 1984.-600 с. 
9. APA Engineered Wood handbook. Ed.Thomas G.Williamson. McGraw-Hill, 
2002.  12-74 p. 
10. J.J.Stalnaker and E.C. Harris. Structural Design in Wood. 2nd edition, - New 
York: Chapman & Hall, ITP, 1997 
11. Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, 
дерево, пластмассы): Справочник/ Под ред.Ю.А.Дыховичного.-
Высш.шк.,1991.-543 с. 
12. Donald E.Breyer. Design of Wood Structures.Third Edition. McGraw-Hill.Inc., 
1993. 902 p. 
13. Zenkert D. (Editor). Handbook of Sandwich Construction (Hardcover), EMAS 
Ltd., West Midlands, 1997. 
14. Jones R.M. Mechanics of composite materials. Taylor & Francis, London, 
1998, 519 pp. 
15. J.N. Reddy, Mechanics of Laminated Composite Plates: Theory and 
Analysis, CRC Press, Boca Raton, FL, 1997. – 821 p. 
16. Blass H.J., Aune P. and others Timber Engineering,Step I (bases of design, 
material properties, structural components and joints). First edition - The 
Netherlands: Centrum Hout. 1995 Step II. 

Journals: 
Wood Science and Technology, Springer-Verlag. 
Composite Science and Technology, Elsevier Science, Oxford, UK. 
Mechanics of Composite Materials and Structures. Tayor and francis, London, 
UK. 
Journal of Composite Materials. Technomic Publishing Co. Liancosta, 
Pensilvania, USA. 
Mechanics of Composite Materials. Zinātne Publishinhg House, Riga, Latvia. 
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RTU 
Būvniecības fakultāte 

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 
Būvkonstrukciju profesora grupa 

 
 
 
 
 

Mācību priekšmeta 
 

KOKSNES MATERIĀLI UN KONSTRUKCIJAS   BBK  608 
 

Programma 
 

 
 
Profils   Būvniecība 
Programma  Būvniecība 
Virziens   Būvniecība un rekonstrukcija 
Studiju līmenis  Doktorantūra 
 
 
Kredītpunkti  10; stundas 160, lekcijas 32, praktiskie darbi  64,  
           laboratorijas darbi 64 
Kontrole – Ieskaite, eksāmens. 
 
 
 
 
 Apstiprināta Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Padomes 
sēdē 1999.gada “  4. “ maijā , protokols Nr.   39        
 
 
 
 
 
    RĪGA    1999, 2003, 2009 
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 Dabīgo polim ēru kompoz īts - koksne 
  Koksnes makro un mikrostruktūra, anizotropija, ėīmiskais sastāvs. 
Koksnes fizikālās un mehāniskās īpašības, to saistība ar uzbūvi. Koksnes 
Elastīgi-viskozi-plastiskās uzvedības modeĜi. Koksnes materiālu mehānisko 
īpašību noteikšanas metodikas. 
 
 Koksnes hidrotermisk ā apstr āde 
 Koksnes žāvēšanas mērėis. Koksnes mitruma samazināšanas 
paĦēmieni. Gaisa, ūdens tvaiku un kurināšanas gāzu (dūmgāzu) īpašības. 
Ūdens tvaika īpašības, gaisa kā žāvēšanas aăenta īpašības, dažādu kurināmo 
dūmgāzes. Fizikālās parādības koksnes sildīšanas un žāvēšanas laikā: koksnes 
sildīšanas un atdzesēšanas likumsakarības, ūdens iztvaikošana no brīvām un 
higroskopiskām virsmām, ūdens un siltuma kustības likumsakarības koksnē 
(dinamika un kinetika), deformācijas un spriegumi žūstošā koksnē. Lobskaidas 
un sasmalcinātas koksnes žāvēšana. Žāvēšanas procesi un režīmi. Koksnes 
žāvēšanas ilguma aprēėini. Hidrotermiskās apstrādes ietekme uz koksnes 
stiprību. Žāvēšanas kvalitātes novērtējums. 
 
 Koksnes kompoz ītu materi āli un to tehnolo ăija  

Līmēta koksne, saplāksnis, plākšĦu materiāli. Koksnes izejvielas, līmes, 
aizsargplēves. Adhezijas teorijas pamati. Līmēšanas procesa teorija un 
tehnoloăija. Lobskaidas iegūšanas tehnoloăija, saplākšĦa izgatavošanas 
tehnoloăija. Sasmalcinātas koksnes materiālu ražošanas tehnoloăijas. 
Kombinētie koksnes materiāli. 
 
 Koksnes materi ālu struktur ālā mehānika 
 Sakarības starp spriegumiem un  deformācijām. Elastīgi lineārie modeĜi, 
nelineāri elastīgie modeĜi. Reoloăiskie lineārie modeĜi. ModeĜi, kas ievērtē 
plastiskās deformācijas. Koksne ar mākslīgi izmainītu struktūru, piesūcinot, 
presējot. DaudzslāĦainu koksnes materiālu strukturālā mehānika. No koksnes 
daĜiĦām veidotu materiālu aprēėina modeĜi. Koksnes materiālu ar  nesimetrisku 
struktūru aprēėina modeĜi. 
 
 Mūsdien īgās koksnes materi ālu konstrukcijas 
 Līmētas koksnes materiālu konstrukcijas un to mezgli: kupoli,  
hiperbolisko paraboloīdu čaulas, krusteniskās siju sistēmas, pilnsieniĦu 
struktūras, struktūras bloki, konstrukcijas un aprēėini. Konstrukciju elementu 
pastiprināšana ar stiegrotiem kompozītmateriāliem, konstruktīvie risinājumi un 
aprēėini. 
 
 Literat ūra 
1. Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, 
дерево, пластмассы): Справочник/ Под ред.Ю.А.Дыховичного.-
Высш.шк.,1991.-543 с. 
2. Ковальчук Л.М. Производство деревянных клееных конструкций.-
М.:Лесн.пром., 1987.-248 с. 
3. Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и 
композитных материалов.-Рига: Зинатне, 1980.-572 с. 
4. Уголев Б.Н. Древесноведение с основами лесного товароведения. - М.: 
Лесная пром-сть, 1986.-383 с. 
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5. Соболев Ю.С. Древесина как конструкционный материал.-М.: Лесн.пром., 
1979.- 248 с. 
6. Чудинов Б.С. Вода в древесине. - Новосибирск: Наука, 1984.-267 с. 
7. Мелони Т. Современное производство древесностружечных и 
древесноволокнистых плит.- М.: Лесн.пром., 1982.-416 с. 
8. Шубин Г.С. Физические основы и расчет процессов сушки древесины.-М.: 
Лесн.пром.,1973.-248 с. 
9. Уголев Б.Н. Деформативность древесины и напряжения при сушке. - М.: 
Лесн.пром., 1971.-176 с. 
10. Роценс К.А.Технологическое регулирование свойств древесины. - Рига: 
Зинатне, 1979.- 224 с. 
11. Kokins L., Staprāns J. Koksnes hidrotermiskā apstrāde un konservēšana. - 
Rīga: Zvaigzne, 1984. - 222 lpp.  
12. Куликов В.А., Чубов А.Б. Технология клееных материалов и плит. - М.: 
Лесн.пром., 1984. - 344 с. 
13. Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых 
твердых тел. В 2-х частях. - М.: Наука, 1984.-600 с. 
14. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. - М.: 
Наука, 1977.- 400 с. 
15. Кречетов И.В. Сушка древесины. - М.: Лесн.пром., 1980.-342 с. 
16. Donald E.Breyer. Design of Wood Structures.Third Edition. McGraw-Hill.Inc., 
1993. 902 p. 
17. APA Engineered Wood handbook. Ed.Thomas G.Williamson. McGraw-Hill, 
2002.  12-74 p. 
 
 
Programmu sastādīja   K.Rocēns 
 
Par programmu atbildīgais   prof.K.Rocēns 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS  

Mācību spēks: Juris Biršs, dr.sc.ing., docents 
Mācību priekšmets: BETONMĀCĪBA 

Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā - doktorantūra 

Mācību priekšmeta apjoms: 10 KP, stundas -160, lekcijas -2, praktiskie darbi - 3, 
kontrole - 1, E. 
Mācību priekšmeta mērėis: Veidot izpratni un sniegt praktiskas zināšanas par 
betona struktūru un tā īpašībām. Attīstīt eksperimentālā darba iemaĦas un darba 
rezultātu analīzes vispārinājumu. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 

Izpratnes veidošana par betona struktūru, tās īpašībām un to savstarpējo saikni. 
• Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: 

Betona īpašību praktiska izmantošana , tehnoloăisku uzdevumu risinājumā. 
• Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: 
Konkrētu, detalizētu tehnoloăisku situāciju analīze un novērtēšana. 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskie darbi un laboratorijas darbi 
(grupu darbs pie konkrēta, kompleksa uzdevuma). 
Priekšmeta apguves vērt ēšanas principi: darba aizstāvēšana, laboratorijas darbu 
aizstāvēšana, ieskaite un eksāmens. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, 
laboratorijas darbu izstrāde, kursa darba izstrāde un aizstāvēšana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām: lekciju konspektu un 
pasniedzēja norādīto informācijas avotu studijas. 

Literat ūra: 
1. SIDNEY MINDESS, J.FRANCIS YOUNG, DAVID 

DARWIN „CONCRETE”  (second edition)   Pearson Education, Inc. 
Upper Saddle River, NJ 07458    2003.  

2. Kenneth C. Hover "Concrete materiāls and 
constructions", 2002, by McGrow- Hill Proffessional publisher;  

3. P.KUMAR MEHTA  „CONCRETE, structure, 
properties and materials” Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ 07632 
1986. 

4. A.M.NEVILLE   „PROPERTIES OF CONCRETE” 
Pitman Publishing Limited  1977. 

5. A.M. НЕВИЛЛЬ « СВОЙСТВА БЕТОНА»  
Стройиздат, МОСКВА, К-31, Кузнецкий мост 9, 1972  
 
5. Ю.М. БАЖЕНОВ «ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА». – 
М. Высшая школа, 1998 и все следующие выпуски 
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6.  Atsevišėi žurnāla “M āja, Dzīvoklis” raksti:        1) J.Biršs. “Vai stiprs 
betons ir labs betons?”, 2001.g., Nr.1, 7.lpp.          2) J.Biršs. “Visiem 
betoniem nav vienāds rukums”, 2001.g., Nr.2,  8.lpp. 12.lpp.     3) J.Biršs. 
“Veca”betona sasaiste ar “jaunu”, 2001.g., Nr.10,  34.lpp.        4) J.Biršs. 
“Vai betona virsma jāaizsargā?”, 2001.g., Nr.11,  50.lpp.          5) J.Biršs. 
“K āpēc izliecas monolitā betona plātnes?”, 2001.g., Nr.12,  14.lpp.               
6) J.Biršs. “Kāpēc sals sagrauj betonu?”, 2002.g., Nr.1, 30.lpp.      7) J.Biršs. 
“Agresīvie hlorīdu joni”, 2002.g., Nr.6,  8.lpp.            8) J.Biršs. “Betons un 
termiskās izplešanās problēma”, 2002.g., Nr.7, 8.lpp.        9) J.Biršs. 
“Betona virsmu aizsargsistēmas”, 2002.g., Nr.10 – 12 un 2003.g., Nr.1 – Nr. 
4. 
 7. Atsevišėi žurnāla "M āja, Dzīvoklis" raksti:  1) J.Biršs. "Kona nosēduma 
metode ir ērta, bet...", 2001.g., Nr.3, 54.lpp.   2) J.Biršs. "Vai agrāk betonēja 
labāk nekā šodien?", 2001.g., Nr.4, 21.1pp.    3) J.Biršs. "Kad apstādināt 
iztvaikošanu?", 2001.g., Nr.5, 51.lpp.   4) J.Biršs. "Augstas stiprības betonu 
ražošanas pamatprincipi", 2001.g., Nr.6, 54.lpp.   5) J.Biršs. "Cik ilgi jāmaisa 
betons", 2001.g., Nr.7, 8.lpp.   6) A.Paeglītis. "Ilgizturīgu betona konstrukciju 
projektēšanas principi", 2001 .g., Nr.8, 11 .lpp.   7) J.Biršs. "Betonējamo 
konstrukciju tilpuma aprēėins", 2001.g., Nr.9, 12.Ipp. 8) J.Biršs. "Betona 
aprūpe", 2002.g., Nr.2, 52.1pp.   9) J.Biršs. "Piecu faktoru likums", 2002.g., 
Nr.3, 28.1pp.   10) J.Biršs. "Aicinām uz diskusiju par betonu", 2002.g., Nr.8, 
8.lpp.   11) J.Biršs. "Dispersi stiegrotie torkrētbetoni", 2002.g., Nr.9, 8.lpp.   12) 
J.Biršs. "Saistvielas", 2003.g., Nr.l-Nr. 5. 
 

Programmas saturs. 

Betons kā konstrukt īvais materiāls. Tā vispasaules nozīme kopējā būvmateriālu klāstā. 
Betona attīstības hronoloăiskā vēsture. Starptautiskās organizācijas un institūcijas, kas ir 
saistītas ar betona izpēti, ražošanu un ieviešanu. Betona struktūras izpētes zinātniskie 
novirzieni un to raksturojums. 
Betona stiprības koncepcija. Betona masas Teoloăisko īpašību izpētes metodes. Spiedes 
stiprību ietekmējošie faktori. Betona stiprības īpašības pie dažādiem slogojuma veidiem. 
Betona fizikas pamati. Betona deformatīvo īpašību zinātniskās izpētes metodes un 
problēmas. Betona ilgizturības īpašību sasaiste ar betona struktūras elementiem. Cementa 
akmens stiprības teorija. Betona saistvielu klasifikācija un tās izmaiĦas laika gaitā. 
Hidrauliskie un nehidrauliskie cementi. Portlandcements. Portlandcementa hidratēšanās 
procesa teorētiska analīze. Speciālie hidrauliskie cementi (jauktie un modificētie) un to 
īpašības. Cementa ražošanas modernizācijas tendences pasaulē. Vieglās mākslīgi ražotās 
minerālpildvielas. Betona otreizējās pārstrādes un celtniecības atkritumu izmantošanas 
iespējas pildvielu ražošanā. Betona sastāva projektēšanas metodes. Datorprogrammas 
betona sastāvu optimizēšanai. 
Konstrukt īvais vieglbetons. Definīcija u specifikācija. Vieglbetona sastāva 
projektēšana, īpašības. Lietojums. 
Augstas stiprības betoni. Definīcija u specifikācija. Materiāli un sastāva 
projektēšana, īpašības. Mikrostruktūras īpatnības. Ilgizturība. Lietojums. Augstas 
iestrādājamības betoni. Pašblīvējošies betoni. Bezrukuma betoni. Dispersi 
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stiegroti betoni. Polimērbetoni. īpaši smagi betoni radiācijas neitralizācijai. 
Masbetoni. 
Triecientehnoloăijas betoni (šokbetons). Darbības principi. Materiālu īpatnības un 
sastāva projektēšana. Tehnoloăiskie parametri. Progresīvās betonēšanas tehnoloăijas 
un betoni. Nākotnes prasības konstruktīviem materiāliem. Betona konstrukciju 
priekšrocības salīdzinājumā ar tērauda konstrukcijām. Ekoloăiski apsvērumi. Kursa 
projekts. Betona īpašību izpēte, izmantojot struktūras elementu mijiedarbību. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

11.1 Mācību spēks: Juris Smirnovs, dr.sc.ing., asoc.prof. 
Mācību priekšmets: SATIKSMES PLĀNOŠANA  
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskās 
Studiju līmenis: doktorantūra 
 

Mācību priekšmeta apjoms: 5KP, kontrole – I. 
Mācību priekšmeta mērėis: veidot padziĜinātu izpratni par satiksmes 
plānošanas likumsakarībām un satiksmes vadīšanas procesu.  

Mācību priekšmeta uzdevumi:  
� Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 

PadziĜinātas izpratnes veidošana par nepārtauktas satiksmes norises 
garantēšanu kā vienotu pasākumu kompleksu; 

� Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Satiksmes veidošanās 
procesa izpratne, satiksmes “origin – destination” matricas veidošanas prasme 
un satiksmes maršrutizācijas problēmu novērtējums; 

� Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: PadziĜināta un patstāvīga 
konkrēto satiksmes plānošanas jautājumu studēšana, atainojot pētījumus 
referātā (zināšanu līmenī). 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, literatūras studijas, patstāvīgais darbs. 
Priekšmeta apguves vērt ēšanas principi: ieskaite, referātu sagatavošana. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, 
literatūras studijas, referātu sagatavošana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām: Zinātniskajā 
darbā izpētāmo konkrēto satiksmes plānošanas jautājumu sasaiste ar teoriju.  
 
Literat ūra. 
 

1. W.Schnabel, D.Lohse. Grundlagen der Strassenverkehrstechnik und der 
Verkehrsplanung. Band 2. Verkehrsplanung. – Berlin – 1997. – 432 S. 

2. www.eu-portal.net 

3. www.lad.lv 

4. www.csdd.lv 

5. US Transportation Research Board Reports (pieejami CeĜu un tiltu katedras 
bibliotēkā). 

6. R.Lamm et al. Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook. 
McGraw-Hill – 1999.. 

7. www.trafficlinq.com  
8. Modeling Transport, Third edition (2002), Juan de Dios Ortuzar, Luis G. 

Willumsen, ISBN: 13:978-0-471-86110-2, 500 lpp; 
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9. Transportation Research Board; Highway Capacity Manual - HCM 
2000.,Washington, D.C.: TRB, 2000; 

10. John D. Edwards, Jr., P.E. - „Transportation Planing Handbook”, Second 
Edition, Institute of Transportation Engineers – 1999. 

11. John D. Edwards, Jr., P.E. - „Transportation Planing Handbook”, 4th 
Edition, Institute of Transportation Engineers – 1999. 

 
Programmas saturs. 
 
Satiksmes plānošanas vispārējie jautājumi. Satiksmes plānošanas uzdevumi un 
metodika.  
 
Braucošajai satiksmei nepieciešamo satiksmes tīklu izveidošanas. Ielu 
funkcijas un kategorijas. Ielu tīkli apdzīvotajās vietās. Palīgielu tīkli. Satiksmes 
tīkla izveidošanas sabiedriskajam transportam. Līniju un tīklu formas. Satiksmes 
tīklu izveidošana velosatiksmei. Satiksmes tīklu izveidošana gājēju vajadzībām. 
Satiksmes tīklu un dažādo satiksmes veidu mijiedarbība.  
 
Satiksmes plānojuma un prognozes pamati. Apsekojamās teritorijas 
sadalīšanas pamatprincipi. Telpas struktūras analīze. Satiksmes tīklu struktūras 
analīze. Izohronas un to izmantošana satiksmes plānošanas procesā. Satiksmes 
struktūras analīze. Satiksmes veidu definīcijas. Satiksmes matrica. Satiksmes 
apsekošanas metodes.  
 
Apr ēėina metodes braucošās satiksmes plānošanai. Motorizācijas un 
automobilizācijas līmeĦi. Nobraukums un transportlīdzekĜu piepildījums. 
Satiksmes ăenerācija un ar to saistītās problēmas. Satiksmes “Origin – 
Destination” matricas izveidošanas metodes. PROBIT modelis. LOGIT modelis. 
Satiksmes imitācijas modeĜi. Maršruta izvēle. Posmu pretestības. Optimālā 
maršruta metode. Satiksmes plūsmas sadalīšanas metodes. Satiksmes tīkla 
aprēėina metodes.  
 
Apr ēėina metodes “stāvošajai” satiksmei. Plānošanas pamatprincipi. Stāvošās 
satiksmes analīze. Stāvošās satiksmes prognozēšanas metodes. Nākotnē 
nepieciešamais stāvvietu skaits. Iespējamā stāvvietu skaita apzināšana. Stāvošās 
satiksmes izvietošanai paredzēto ietaišu plānošana. Stāvošās satiksmes 
organizācija. 
 
Satiksmes plānojuma novērt ējums. Satiksmes plānojuma variantu novērtēšanas 
algoritms plānošanas procesa laikā. Ieguvumu un zaudējumu novērtējums. 
Objektīvie un subjektīvie kritēriji. Dažādo novērtējuma metožu apskats. 
 
Satiksmes organizācijas modeĜi. Imitējošie satiksmes plūsmas modeĜi TRIPS, 
EMME-2, TRANSYT, CORSIM,  PASSER  
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Referāta sagatavošana. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību spēks: Juris Naudžuns, dr.sc.ing., prof. 
Mācību priekšmets: BTB602 SATIKSMES CEěI  

Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība  
Studiju veids: akadēmiskās   
Studiju līmenis: doktorantūra  

Mācību priekšmeta apjoms: 5KP  (2-3-0), I 
Mācību priekšmeta mērėis: priekšmeta studijām jāsniedz nākošajiem inženierzinātĦu 

doktoriem zināšanas par satiksmes infrastruktūras objektu izveidi un par dažādu 
transporta veidu satiksmes plānošanu atbilstoši ES izpētes projektu transporta jomā 
atziĦām par ilgtspējīgu satiksmes sistēmu konkrētajā teritorijā.  

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
� Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 

Sistēmpieeja vienotas satiksmes sistēmas izpētē un izveidē (izpratnes līmenī); 
� Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Ilgtspējīga satiksmes sistēma un tās 

galvenie elementi (zināšanu līmenī); 
� Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: Galvenās prasības 

ilgtspējīgas satiksmes sistēmas veidošanā: projekta un ekspluatācijas 
racionālums, satiksmes drošība, estētiskā kvalitāte un ekoloăiskā saderība 
(zināšanu līmenī); 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskie darbi. 
Priekšmeta apguves vērt ēšanas principi: Ieskaite. 
Prasības priekšmeta apguvei: teorētiskā materiāla apgūšana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām: lekciju, konspektu un 
pasniedzēja norādīto avotu studijas. 
 
Lteratūra: 
 

1. Politikas formulēšana un ieviešana. – Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais 
materiāls – 72 lpp. 

2. Transports un zemes lietošana - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 
55 lpp. 

3. Regulējošai ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā - Rīga – 2003. 
– PORTAL rakstiskais materiāls – 74lpp. 

4. Integrētas transporta ėēdes - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 60 
lpp. 

5. Pilsētas satiksmes vadīšana un ierobežojumi. - Rīga – 2003. – PORTAL 
rakstiskais materiāls – 54 lpp. 

6. Modelēšana un datu analīze - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 38 
lpp. 

7. Vide, enerăija un transports - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 56 
lpp. 

8. Maksas noteikšana - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 45 lpp. 



 

 177 

9. Mobilitātes vadība un izpratne par satiksmi - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais 
materiāls – 56 lpp. 

10. Pilsētas iekšējais kravu transports - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls 
– 50 lpp. 

11. Drošība un negadījumu samazināšana – Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais 
materiāls – 66 lpp. 

12. Benchmarkings un kvalitātes menedžments sabiedriskajā transportā. - Rīga – 
2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 69 lpp. 

13. www.eu-portal.net 
 

Mācību priekšmeta saturs 
 
Mobilit ātes vadība un izpratne par satiksmi. Mobilitātes vadība saistībā ar satiksmes 
sistēmu vadību. Mobilitātes vadības mērėi. Uzvedības modeĜi. SaziĦas stratēăiju izveide. 
Savietošana ar citām politikas jomām un partnerības izveide. Mobilitātes centri. 
Mērėorientētas kampaĦas.  
 
Satiksmes politikas formulēšana un realizācija. Satiksmes politika, tās problēmu 
analīze. Politikas attīstības varianti un alternatīvas. Politikas ieviešanas process, tā 
pasākumi un šėēršĜi. Plānošana un projektu vadība. Līdzdalība. ApziĦas celšana un 
sabiedriskās attiecības. Mērėauditorija. Sabiedriskās apziĦas celšanas process, tā 
pasākumi, instrumenti un stratēăijas. 
 
Sabiedriskā transporta likumdošana. Pieejas transporta pakalapojumu sniegšanā. 
Tirgus un valsts iestāžu stimulētās iniciatīvas. Plānošanas in kontroles līmeĦi sabiedriskā 
transporta sektorā. Organizacionālo formu pielietošana. Kvalitātes vadības sistēmas 
sabiedriskajā transporta sektorā. Finanšu un subsīdiju politika sabiedriskā transporta 
sektorā.  
 

Modelēšana un datu analīze. Modelēšanas un datu analīzes mērėi. Datu savākšanas un 
šėirošanas metodes. Modelēšanas metožu attīstība. Modālais sazarojums un maršruta 
izvēle intermodālās ėēdēs. Vides aizsardzības modelēšana.  
 

Integrētās transporta ėēdes. Integrētā transporta ėēžu vide – trīs galvenie elementi. 
Transporta mezgli. Starpmodālo mezglu novietojums. Mezglu projektēšana. Pilsētu 
plānojums. Transporta mezglu ekonomiskā organizācija, vadība un darbība. Informācija 
un mobilitātes vadība.  
 

Transports un zemes lietošana. Zemes lietošanas in transporta mijiedarbība. 
Transporta politikas līdzekĜi. Zemes lietojuma noteikto transporta modeĜu mijiedarbība. 
Pilsētas sabalansētības rādītāji.  
 

Kontroles veids: Ieskaite. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību sp ēks   Dmitrijs Serdjuks, Dr.sc.ing., Asoc. Prof. 
 
Mācību priekšmeta nosaukums  
 
  BBK 610 KONSTRUKCIJU OPTIMIZ ĀCIJA 

Optimization in Engineering Design 
 
    Studiju programma    Būvniec ība 
    Studiju profils   Būvniec ība 
    Studiju veids              akadēmisk ā  
    Studiju līmenis           Doktorant ūra 

     
Mācību priekšmeta apjoms  5 KP  

1.sem. 5 KP (1-4-0) I   
 

Mācību priekšmeta m ērėis  
 Apgūt speciālo būvkonstrukciju formu parametru raksturīgākās 
matemātiskās optimizācijas metodes. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi  
Izpratnes veidošana par: 

 -  Problēmas matemātiskais formulējums; 
    - Optimizācijas matemātiskās metodes; 

 - Siju sistēmu parametru optimizācija; 
 - Rāmju sistēmu parametru optimizācija; 
 - Čaulu optimizācija; 
 - Vanšu konstrukciju optimizācija; 
 - Konstrukciju topoloăijas optimizāciju. 
 

Priekšmeta m ācīšanas metode  
Lekcijas, praktiskie darbi  
 

Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi  
Ieskaite par spēju izmantot lekcijās un literatūras studijās iegūtās 

zināšanas praktiskajā un pētnieciskajā darbā.  
 

Pras ības priekšmeta apguvei  
 Lekciju apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras 
avotiem.  

 
Pras ības studentiem, lai sagatavotos k ārtējam praktiskajam darbam  

Zināšanas par lekcijās un literatūras studijās apgūto materiālu. 
 
Plānotās diskusijas un p ārrunas, to temati un saturs  
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 Atskaite par paveikto individuālo uzdevumu, t.sk. secinājumi par 
optimizācijas rezultātiem, darba ieskaites pārrunas. 
 
 
Mācību priekšmeta saturs  

Skat. mācību priekšmeta BBK 610 KONSTRUKCIJU OPTIMIZĀCIJA 
programmu. 
 
Mācību gr āmatas, izmantojam ās un ieteikt ās literat ūras saraksts  

 
1. Sinqiresu S. Rao. Engineering Optimization: Theory and Applications. John 
Willey &  Sons Inc., 3rd edition, 1996, 920 p.  
 2. Mayers R.H., Montgomery D.C. Response Surface Methodology. : Process 
and Product Optimization Using Design Experiment, 2nd edition, John Willey & 
Sons Inc., New York, 2002 , 824 p. 
3. Kalyanmoy D., Optimization for Engineering Design: Algoritms and Examples, 
Prentice - Hall of India, 316 p.  
4. Kadlčak J. Static of Suspension Cable Roofs.Taylor & Francis, 1995, 295 p. 
5. Buchholdt H.A. An Introduction to Cable Roof Structures, Thomas Telford, 
1999, 285 p.  
6. Gill P.E., W. Murray, and M.H.Wright. Practical Optimization, Academic Press, 
London, 1982, 402 p. 
 7. Сергеев Н.Д., А.И.Богатырев Проблемы оптимального проектирования 
конструкций. Стройиздат. Ленинград.1971,136 с. 
8. Рейтман М.И., Ярин Л.И. Оптимизация параметров железобетонных 
конструкций на ЭЦВМ. Стройиздат, Москва, 1974, 96 с. 
 9. Глебов Н.И., Кочетов Ю.А., Плясунов А.В., Методы оптимизации. 
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000, 105 с. 
10. Азарнова Т.В., Каширина И.Л., Чернышова Г.Д., Методы оптимизации. 
Воронеж, Воронежский государственный университет, 2003, 87 с.   
11. Мажелд К.И. Оптимальное проектирование конструкций "Высшая 
школа", Москва, 1979, 238 с. 
12. Новые направления оптимизации в строительном проектировании. Под 
ред. Э.Атрека, Р.Т.Таллачера и др. Стройиздат, Москва,1989, 588 с.          
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RTU 
Būvniecības fakultāte 

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 
Būvkonstrukciju profesora grupa 

 
 
 
 
 

Mācību priekšmeta 
 

BBK 610 KONSTRUKCIJU OPTIMIZACIJA 
 

Programma 
 

 
 
Profils   Būvniecība 
Programma  Būvniecība 
Virziens   Būvniecība un rekonstrukcija 
Studiju līmenis  Doktorantūra 
 
 
Kredītpunkti  5; stundas 80, lekcijas 16, praktiskie darbi  64,  
           laboratorijas darbi 0 
Kontrole – Ieskaite. 
 
 
 
 
 Apstiprināta Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Padomes 
sēdē 1999.gada “  4. “ maijā , protokols Nr.   39        
 
 
 
 
 
    RĪGA    1999, 2003, 2009 
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          Nesošo konstrukciju optim ālā projekt ēšana – jaut ājuma nost ādne 
            Problēmas matemātiskais formulējums. Mērėa funkcija. ierobežojumi. 
StāvokĜa vienādojumi. Svarīgāko uzdevumu klasifikācija. 
 

Optimiz ācijas matem ātisk ās metodes 
„Response surface” metode. Lineārā programmēšana. Nelineārā 

programmēšana. Veselu skaitĜu programmēšana. Stohastiska programmēšana.  
Dinamiskā programmēšana. Monte-Karlo metode. Spēku matricas metode. 
Pārvietojumu matricas metode. „Response surface” metode.  Nejaušās 
optimizācijas metode. 
 

Siju, r āmju un pl ānsienu konstrukciju optimiz ācija 
            Sijas ar mainīgu šėērsgriezumu. Daudzlaidumu sijas. Rāmju optimizācija. 
Čaulu optimizācija. Vanšu konstrukciju optimizācija. Vienkārša vants 
optimizācija. Vanšu tīklu optimizācija. Konstrukcijas ar mainīgu topoloăiju. 
 
Literat ūra 
1. Sinqiresu S. Rao. Engineering Optimization: Theory and Applications. John 
Willey &  Sons Inc., 3rd edition, 1996, 920 p.  
2. Mayers R.H., Montgomery D.C. Response Surface Methodology. : Process 
and Product Optimization Using Design Experiment, 2nd edition, John Willey & 
Sons Inc., New York, 2002 , 824 p. 
3. Kalyanmoy D., Optimization for Engineering Design: Algoritms and Examples, 
Prentice - Hall of India, 316 p.  
4. Kadlčak J. Static of Suspension Cable Roofs.Taylor & Francis, 1995, 295 p. 
5. Buchholdt H.A. An Introduction to Cable Roof Structures, Thomas Telford, 
1999, 285 p.  
6. Gill P.E., W. Murray, and M.H.Wright. Practical Optimization, Academic Press, 
London, 1982, 402 p. 
 7. Сергеев Н.Д., А.И.Богатырев Проблемы оптимального проектирования 
конструкций. Стройиздат. Ленинград.1971,136 с. 
8. Рейтман М.И., Ярин Л.И. Оптимизация параметров железобетонных 
конструкций на ЭЦВМ. Стройиздат, Москва, 1974, 96 с. 
 9. Глебов Н.И., Кочетов Ю.А., Плясунов А.В., Методы оптимизации. 
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000, 105 с. 
10. Азарнова Т.В., Каширина И.Л., Чернышова Г.Д., Методы оптимизации. 
Воронеж, Воронежский государственный университет, 2003, 87 с.   
11. Мажелд К.И. Оптимальное проектирование конструкций "Высшая 
школа", Москва, 1979, 238 с. 
12. Новые направления оптимизации в строительном проектировании. Под 
ред. Э.Атрека, Р.Т.Таллачера и др. Стройиздат, Москва,1989, 588 с.          
 
 
Programmu sastādīja                                     Asoc.Prof. D.Serdjuks 
 
Par programmu atbildīgais                              Asoc.Prof.  D.Serdjuks   
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Mācību spēks: Māris Ka Ĝinka,  Dr..sc.ing 
Mācību priekšmeta nosaukums:   KěŪDU TEORIJA UN ĂEODĒZISKO 
MĒRĪJUMU IZL ĪDZINĀŠANAS TEORIJA 

Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:  Doktora 
Studiju virziens:  ĂEODĒZIJA  

Mācību priekšmeta apjoms: 10 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 
Apgūt ăeodēzisko mērījumu apstrādi un novērtēšanu, ăeodēzisko lielumu novērtēšanu. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
•    apgūt kĜūdu teorijas pamatus; 
•   apgūt mērījumu novērtēšanu. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
Bikše J. Augstākā ăeodēzija. R.: RTU, 2007.- 165 lpp. 
Wolf R.P., Ghilani Ch.D. Elementary Surveying. Pearson, 2006. – 916 p. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. – atzīme 
 

Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām un augstākās matemātikas zināšanas. 

Mācību priekšmeta saturs 

1. Ăeodēzisko mērījumu patiesās kĜūdas 

2. Varbūtību telpa 

3. Matemātiskā cerība. Dispersija 
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4. Vienmērīgais sadalījums. Normālais sadalījums 

5. Fundamentālais ăeodēziskais attēlojums. 

6. Ăeodēzisko mērījumu apstrādes uzdevums’ 

7. Ăeodēzisko mērījumu apstrādes avoti 

8. Ăeodēzisko lielumu novērtēšana. Labojumu vienādojumi 

9. Vidējās kvadrātiskās kĜūdas pārnešana 
 

Eksāmena jautājumi: 

1. Ăeodēzisko datu matrica 

2. Ăeodēzisko mērījumu patiesās kĜūdas 

3. Varbūtību telpa 

4. Gadījuma lielums 

5. Matemātiskā cerība. Dispersija 

6. Vienmērīgais sadalījums. Normālais sadalījums 

7. Varbūtības noteikšana 

8. Fundamentālais ăeodēziskais attēlojums. 

9. Ăeodēzisko mērījumu apstrādes uzdevums 

10. Aritmētiskais vidējais  

11. Ăeodēzisko mērījumu apstrādes avoti 

12. Ăeodēzisko lielumu novērtēšana vienādas un dažādas noteiktības situācijās 

13.  Ăeodēzisko lielumu novērtēšana pēc parametru un korelātu metodēm 

14. Labojumu vienādojumi 

15. Vidējās kvadrātiskās kĜūdas pārnešana 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Jānis Balodis, Prof, Dr.sc.phys. 
Mācību priekšmeta nosaukums:   AUGSTĀKĀ ĂEODĒZIJA 

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 

Mācību priekšmeta apjoms: 10 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt Zemes elipsoīda parametrus; 
• apgūt iemaĦas aprēėināt meridiāna un paraleles loka garumu ; 
• apgūt iemaĦas risināt ăeodēziskos uzdevumus un specializēt ās datorprogrammas. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
  
J.Bikše. Augstākā ăeodēzija. R.,RTU, 2007. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 

Vērtējuma ,,svari": 
eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte 10 % 
mājas darbi  15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 

Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
 
Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām,  augstākās matemātikas zināšanas. 

Mācību priekšmeta saturs 
1. Zemes elipsoīda ăeometriskie parametri 
 
2. Zemes elipsoīda meridiāna parametriskie vienādojumi 
 
3. Ăeogrāfiskais, reducētais un ăeocentriskais platums 
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4. Zemes elipsoīda normālšėēlumi un galvenie liekumi. 
 
5. Zemes elipsoīda parametriskie vienādojumi. 
 
6.  Zemes elipsoīda normāle. 
 
8. Zemes elipsoīda meridiāna loka garums. 
 
9. Zemes elipsoīda paralēles loka garums. 
 
10 Zemes elipsoīda normālšėēlumu vienādojumi. 
 
12. Zemes elipsoīda normālšėēlumu duālisms. 
 
14. Zemes elipsoīda ăeodēziskās līnijas. 
 
15. Zemes elipsoīda trijstūri. 
 
16. Tiešais un pretējais ăeodēziskie uzdevumi uz Zemes elipsoīda. 
 
17.  Zemes elipsoīda attēlošana plaknē 
 
19.  Zemes elipsoīda attēlošana plaknē. 
       
21. Zemes elipsoīda konformā attēlošana plaknē.  
       
22. Koordinātu plaknes Latvijā  ( 1921.- 1945.g. ) 
 
23. Koordinātu plaknes Latvijā  ( 1945.- 1993.g. ) 
 
24. Topogrāfisko karšu 1958.gada sistēma ( TKS-58 )  
 
25. Topogrāfisko karšu 1993.gada sistēma ( TKS-93 )  
 
26. Koordinātu pārveidošana   

 

Kalendārais plāns 
Skat. mācību priekšmeta AUGSTĀKĀ ĂEODĒZIJA, programmu BĂE602. 

 

Mācību priekšmeta AUGSTĀKĀ ĂEODĒZIJA  nozīme doktora studiju PROGRAMMĀ. 
Mācību priekšmeta programmā ir ietvertas zināšanas par Zemes elipsoīda 
ăeodēziskiem parametriem, to aprēėināšanu, koordinātu sistēmām un to 
pārveidošanu. Šīs zināšanas doktori var izmantot savā praktiskā profesionālā, zinātniskā un 
pasniedzēja darbā. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Jānis Balodis, Prof, Dr.sc.phys. 
Mācību priekšmeta nosaukums:  ĂEODINAMIKA  

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 

Mācību priekšmeta apjoms: 7 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 

PadziĜinātas studijas satelitu ăeodēzijas mērījumu lietošanai Zemes gravitācijas 
lauka noteikšanā un ăeofizikālo procesu analīzē. Teorija, metodes, algoritmi, prakse. 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt gravitācijas lauka pētīšanas un analīzes metodes; 
• apgūt ăeofizikālo procesu identificēšanas un analīzes metodes; 
• iepazīt specializēto datorprogrammu lietošanas sfēras un iespējas. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
R.Forsberg, M.Feissel, R.Dietrich. Geodesy on the Move. Gravity, Geoid, Geodynamics 
and Antarstica. Springer. 1997. P. 549. 
 
G.Sideris (ed.). Gravity, Geoid and Geodynamics 2000. Springer2000. P.398. 
 
Publications of Finnish Geodetic Institute No.115. Geodesy and Geophysics. Lecture 
Notes for NKG-Autumn School 1992.P.204. 
  
Geodinamics. CRC Press, 2005. – 413 p. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 
 
Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
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Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām,  augstākās matemātikas zināšanas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
Diskusijas par aprēėina darbiem.    « 

Mācību priekšmeta saturs 

Ăeodinamikas struktūra un uzdevumi. Statiskā un kinematiskā gravimetrija. Globālais 
gravitācijas lauks. Satelitu gravimetrija un altimetrija. Ăeoīds - teorija un metodes. 
Gravitāciujas lauka aproksimācijas modeĜi.  Reăionālie ăeoīdi. Zemes garozas 
tektoniskās izmaiĦas. Fenoskandijas īpatnības. Ăeodinamika un globālās pozicionēšanas 
sistēmas. Ăeodinamika un tālizpēte.  

 

Mācību priekšmeta „Ăeodinamika” izvērstas satelitu ăeodēzijas moderno sasniegumu 
apgzināšanā ăeodinamikā.  
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta satelitu ăeodēzijas un gravimetrisko 
pētījumu sasniegumi Zemes gravitācijas lauka izpētē un tā modelēšanā. Mācību 
prikšmets cieši saistīts ar ăeofizikālo problēmu būtību un ăeofizikālo izmaiĦu 
nepārtrauktību. Ăeoīda globālie un reăionālie modeĜi, to datu ieguves metodes, 
[recizitātes izvērtēšanas  kritēriji, ierobežojumi, zinātnisko pētījumu un eksperimentau 
plānošana, ăeodēzisko tīklu izlīdzināšana. Kurss satur jaunāko sasniegumu un  metožu 
izmantošanu augstākās ăeodēzijas uzdevumos. Šīs zināšanas doktori var izmantot savā 
praktiskā profesionālā, zinātniskā un pasniedzēja darbā. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Velta Paršova, Prof, Dr.sc.oec. 
Mācību priekšmeta nosaukums:   NEKUSTAM Ā ĪPAŠUMA 
PĀRVALD ĪBA 

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 

Mācību priekšmeta apjoms: 8 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt specializētas datorprogrammas un nekustamā īpašuma reăistra lietošanu. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā.  

                                 1.daĜa.Zemes īpašumi. Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp. 

Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā.  

                                 2.daĜa.Būvju īpašumi. Jelgava, LLU, 2007. – 184 lpp. 

Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā.  
                                 3.daĜa.DzīvokĜa īpašumi. Jelgava, LLU, 2008. – 71 lpp. 
 
AuziĦš A. Zemes pārvaldības pamati. R.:RTU, 2008. – 107 lpp. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums (spēkā kopš 1.01.2006.g.) 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 
 
Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām,  augstākās matemātikas zināšanas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
Diskusijas par aprēėina darbiem.    « 

Mācību priekšmeta saturs 
1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
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Vietējās pašpārvaldes kompetence un atbildība, iedzīvotāju piedalīšanās 
(iesaistīšanās) attīstības procesos. 

 
2. TERITORIJAS PLĀNOJUMU ĪSTENOŠANA 

 Teritorijas plānotā (atĜautā izmantošana) un izmantošanas aprobežojumi. 
Teritorijas izmantošanas izmaiĦas un nekustamā īpašuma vērtība. Detālplānojumi. 
Blīvi apdzīvotu vietu veidošana. Detālplānošana, būvniecība un piemērotas 
infrastruktūras veidošana. 

 
3. ZEMES GABALU UZLABOJUMI 

Nekustamā īpašuma veidošana, zemes gabalu robežu noteikšana un reăistrācija. 
Inženiertehniskā nodrošinājuma attīstība. Aizsargjoslas un to objekti. Meliorācijas 
sistēmu atjaunošana un pārkārtošana. Zemes lietošanas veidu maiĦa (zemes 
transformācija). 
 

4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDE (praktiskās 
nodarbības) 
Kursa kopsavilkums. Teritorijas plānojuma izvērtēšana, detālplānojuma un zemes 
ierīcības projekta izstrāde, atbilstoši darba uzdevumam un likumdošanai. Darbs 
darba grupās un individuālais darbs.  
 
 
 

 
Izmantojamā literatūra 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 
 

AuziĦš, A. Nekustamā īpašuma pārvaldība. R.,RTU, 2008. – 108.lpp. 
 
BriĦėis, J., Buka, O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. RTU, Rīga. 
2001. 
BriĦėis, J., Buka, O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā 
plānošana. Mācību grāmata. RTU, Rīga. 2007. 
 
Larsson, G. Land Management. Public Policy, Control and Participation. The Swedish 
Council for Building Research (Byggforskningsradet), Stockholm. 1997. 
 
LR normatīvie akti (Teritorijas plānošanas likums, Zemes ierīcības likums, Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likums un tiem pakārtotie MK noteikumi u.c.). 
 
Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga. 
2005. 
 
VRAA. Reăionu attīstība Latvijā. Valsts reăionālā attīstības aăentūra, Rīga. 2005 

 

Kalendārais plāns 
Skat. mācību priekšmeta  „Nekustamā īpašuma pārvaldīšana”  programmu BĂE 513 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Jānis Balodis, Prof, Dr.sc.phys. 
Mācību priekšmeta nosaukums:   GLOBĀLĀS NAVIGACIJAS 
SATELITSIST ĒMAS 

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 

Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt Globālās navigācijas satelitu sistēmu teoriju (GNSS); 
• apgūt iemaĦas GNSS novērojumu apsstrādes algoritbus un programmatūru ; 
• apgūt iemaĦas GNSS pielietošanai ăeodēzijā, mērniecībā un navigācijā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
B.Hofmann – Wellenhof, H.Lichteneger and J.Collins. Global Positioning System. 
Theory and Practice. Springer – Verlag. 
 
Paul D. Groves. Principles of GNSS, and Multisensor Integrated Navigation 
Systems. Artech House. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 

Vērtējuma ,,svari": 
eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte10 % 
mājas darbi un projekti 15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 

Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
 
Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 
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Prasības studentiem, lai sagatavotos kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, ăeodēzijas un augstākās 
matemātikas zināšanas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
Diskusijas par GNSS sistēmām, signālu matemātiskās apstrādes metodēm, par 
novērojumu plānošanu, par kĜūdu avotiem, par novērojumu ieguvi RTK režīmā, par 
novērojumu pēcapstrādi,  aprēėina darbiem un izmantojamām programmatūras 
paketēm un par novērojumu izlīdzināšanu..    

Mācību priekšmeta saturs 
 
Pozicionēšanas sistēmu attīstības vēsture. Globālās navigācijas satelitu sistēmu 
(GNSS) segmenti. GPS satelitu attīstības process pagātnē, tagadnē un nākotnē.  
Koordinātu sistēmas satelitu ăeodēzijā. Citas globālās navigācijas sistēmas – 
GLONASS, Galileo, Compass/BeiDou, QZSS, u.c. Kosmosā bāzētās un uz zemes 
bāzētās palīgsistēmas  
Koordinātu sistēmu transformācija. Lietotās laika sistēmas un  kalendāri satelitu 
ăeodēzijā. Satelitu orbitas. Perturbācijas. Keplera orbitas.GNSS satelitu signāli. 
priekšstats par GNSS signālu apstrādi. Pseidoattālumi.Atmosfēras un jonosfēras 
ietekme.Relativitātes efekts. Antenu fāzu centru varuācijas. GNSS mērījumu 
kĜūdu avoti.GNSS pielietošana ăeodēzijā. Mērījumu sagatavošana un 
plānošana.GNSS mērījumu datu apstrāde.Pozicionēšanas matemātiskie modeĜi. 
Statiskā un kinematiskā mērīšanas metodes. Ăeodēzisko mērījumu pirmsapstrāde. 
Mērījumu izlīdzināšana. Kalman filtrs. Novērojumu izlīdzināšanas lineārās 
meodes. Transformācijas metodes. GNSS novērojumu apstrādes populārākās 
programmatūru paketes.GNSS lietošana navigācijā uz jūras, gaisā un uz zemes. 
GNSS signālu kvalitātes nodošinājuma prasības. Inerciālas navigācijas sensori. 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Prasības kreditpunktu iegūšanai: 
Kursa apjoms:       128stundas; 
Lekcijas 64 stundas; 
Praktiskie darbi 64 stundas 
Eksāmens 

Kalendārais plāns 
Skat. mācību priekšmeta Globālās navigācijas sistēmas programmu BĂE602. 

 

Mācību priekšmeta „GNSS. Teorija, algoritmi un pielietojumi” nozīme ăeodēzisko 
atbalsta tīklu projektēšanas, veidošanas un analīzes doktora studiju PROGRAMMĀ. 
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta optimālās ăeodēzisko atbalsta tīklu 
projektēšanas metodes, kritēriji, ierobežojumi, zinātnisko pētījumu un eksperimentau 
plānošana, ăeodēzisko tīklu izlīdzināšana. Kurss satura jaunāko sasniegumu un  metožu 
izmantošanu pozicionēšanas un navigācijas uzdevumos. Šīs zināšanas doktori var izmantot 
savā praktiskā profesionālā, zinātniskā un pasniedzēja darbā. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Jānis Balodis, Prof, Dr.sc.phys. 
Mācību priekšmeta nosaukums:   ĂEOGRĀFISKĀS 
INFORM ĀCIJAS SISTĒMAS 

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 

Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt ăeoinformācijas sistēmu datu bāzu veidošanas principus un GIS lietošanas 

ieguvumus ; 
• apgūt iemaĦas lietot kādu no GIS programmu paketēm; 
• apgūt iemaĦas lietot GIS bāzētās projektēšanas metodes un datorprogrammas 

ăeoinformācijas datu analīzei zinātniskā darbā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
E.Stūrmanis. Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas. Rīga 2007. 
 
P.A,Burrough.Principles of Geographical Information Systems for Land Resources . 
Assesment. University of Utrecht. The Netherlands. 
 
W.E.Huxhold. An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford 
University Press. 1991. 

Priekšmeta mācīšanas metode: literatūras studijas, lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot literatūras studijās,  lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 

Vērtējuma ,,svari": 
eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte 10 % 
mājas darbi un projekti 15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 

Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
 
Prasības priekšmeta apguvei 



 

 193 

Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, materiālu pretestības un augstākās 
matemātikas zināšanas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
Diskusijas par iespējām izmantot zinātniskā darbā populārākās GIS programmatūras paketes 
ArcGUS, ArcInfo, Geomedia, u.c. 

Mācību priekšmeta saturs 
 
Iepazīšanās ar nozīmīgiem ĂIS projektiem, izvēle. 3D Analyst. 3D projekti, modelēšana, 
animācija Ăeoinformācijas datu bāzes. Datu bāzes izveidošana, datu imports, īpašības, 
priekšrocības.  Datu ievadīšana, rediăēšana. Geoprocessing  (ăeoapstrāde). Datu slāĦu 
telpiskā analīze –dissolve,clip,buffer,overlay. Datu ăeogrāfiskā piesaiste.Savietošana, 
ăeokodēšana, ăeoreferencēšana. Skanētas kartes, ortofotoattēli, satelītattēli, gridi. 
„Labels” un anotācijas. Galvenie label nosacījumi, anotāciju izveide, rediăēšana. 
Telpiskie uzdevumi ar ArcGis. GPS datu ievads, praktiskā  pielietošana. Projektu  
prezentācijas. 
Geomedia V6  - Intergraph Ăeogrāfiskās Informācijas Sistēmas nodrošinājuma 
programmatūra. Vērtējums par kopīgo un atšėirīgo ar ESRI programmatūras paketēm. 
Telpisko datu infrastruktūra. INSPIRE. 
 
Prasības kreditpunktu  
iegūšanai:  prasme strādāt ar 
kādu no ĂIS programmatūras 
paketēm.  
Kursa apjoms:       128stundas; 
Lekcijas 64 stundas; 
Praktiskie darbi 64 stundas 
Eksāmens 

4 

Mācību priekšmeta „Ăeoinformācijas sistēmas” nozīme ăeoinformācijas datu ieguvē, 
uzkrāšanā, analīzē un vizualizācijā doktora studiju PROGRAMMĀ. 

 
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta optimālās ăeoinformācijas datu bāzu 
veidošanas metodes, kritēriji, ierobežojumi, eksperimenta plānošana, pētījuma rezultātu 
ăeotelpiskās piesaiste, rezultātu uzkrāšana, analīze un vizualizācija, matemātiskā modeĜa 
iegūšana un attīstības prognozēšana. . Šīs zināšanas doktori var izmantot savā praktiskā 
profesionālā, zinātniskā un pasniedzēja darbā. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Jānis Balodis, Prof, Dr.sc.phys. 
Mācību priekšmeta nosaukums:   FOTOGRAMMETRIJA UN  
TĀLIZP ĒTE 

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 8 KP 
Mācību priekšmeta mērėis: 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

- apgūt jaunākās fotogrammetriskās kameras; 

- apgūt iemaĦas lāzerskenēšanā; 

-  apgūt galvenās tālizpētes datu apstrādes metodes. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
Vanags V. Fotogrammetrija. R.,VZD, 2003. 
Vanags V. Fotogrammetrija// Ăeomātikas pamati. R.,RTU, 2006. – 28.-31.lpp. 
Jakobi O. Fotogrammetrija. R., 1997. 
  
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 
 
Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām un augstākās matemātikas zināšanas. 

Mācību priekšmeta saturs: 
Aerofotokameru klasifikācija 
Digitālie sensori: LiDAR, Radar, Multispectral 
Satelītsensori  
Attēlu mērogs; izšėirtspēja; pikseĜi 
Koordinātu sistēmas fotogrammetrijā 
Aerofotokameras kalibrēšana 
Aerofotografēšanas plānošana 
Lāzerskenēšana 
Tāizpētes uzdevumi un metodes 
Tālizpētes datu apstrāde un izmantošana       
 
Kalendārais plāns 

Skat. mācību priekšmeta FOTOGRAMMETRIJA, programmu BĂE 322. 
4 
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Eksāmena jautājumi: 
1. Aerofotokameru klasifikācija 

2. Digitālie sensori: LiDAR, Radar, Multispectral 

3. Satelītsensori  

4. Attēlu mērogs; izšėirtspēja; pikseĜi 

5. Koordinātu sistēmas fotogrammetrijā 

6. Aerofotokameras kalibrēšana 

7. Aerofotografēšanas plānošana 

8. Lāzerskenēšana 

9. Tāizpētes uzdevumi un metodes 

10. Tālizpētes datu apstrāde un izmantošana       
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Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks: Jānis Štrauhmanis, Prof, Dr.hab. 
Mācību priekšmeta nosaukums:   DIGIT ĀLĀ KARTOGRĀFIJA  

 
Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:         Doktora  
Studiju virziens:         ăeodēzija 

Mācību priekšmeta apjoms: 7 KP 

Mācību priekšmeta mērėis:nostiprināt pamatzināšanas digitālā kartēšanā apgūt 
iemaĦas digitālo karšu veidošanā konkrētu problēmu risināšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt iemaĦas digitālo karšu izvērtēšanā; 
• apgūt iemaĦas projektēt digitālās kartes ar samazinātu svaru un izmaksām; 
• apgūt iemaĦas lietot jaunākās specializētās datorprogrammas. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. Deren Li, Geomatics – Geospatial Information Science  
and Technology,GIM,1998; 
2. I. Heywood, S. Cornelius, An Introduction to Geographical Information 

Systems, Addison Wasley Ltd, 1998; 
3. C.B. Jones. Geographical Information Systems and Computer Cartography, 

1997; 
4. G.Larsson, Land registration and cadastral systems – Tools for  
land information management, Longman, EssEx, UK,1996; 
5. Andrew U. Frank. Geographical Information Systems – materiāls for 

International Post – graduate Corse, the TU Vienna, 1995; 
6. R. McDonnell, K.Kemp. International GIS dictionary, 1995; 
7. D.J. Maguire, M.F. Goodchild, D.W. Rhind. Geographical Information 

Systems, Longman Group UK Ltd, 1994; 
8. Берлянт А.М. Картография., М., 2002; 
9. Жалковский Е. А. и др., Цифровая картография и геоматика. Краткий 

терминологический словаль., М., 1999; 
10. www.smartdraw.com 
11. www.avenza.com 
12. www.space-unit.gr 
13. www.esri.com 
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Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 

Vērtējuma ,,svari": 
eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte10 % 
mājas darbi un projekti 15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 

Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 7 balles. 
 
Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, datormācības zināšanas. 

Mācību priekšmeta saturs 
1. DIGITĀLĀS KARTES MATEMĀTISKAIS PAMATS 

Kartogrāfiskās projekcijas. Koordinātu sistēmas un transformācijas.  
2. DATU MODEěI DIGITĀLAJĀ KARTĒŠANĀ 

Datu modeĜi un struktūras. Atribūtu datu piesaiste grafiskie objektiem.  
3. APVIDUS OBJEKTU KLASIFICĒŠANA 

Apvidus objektu klasifikācijas sistēma. Apvidus objektu klasifikācijas veidošana. 
Apvidus objektu apraksts. 

4. APVIDUS OBJEKTU ATTĒLOŠANA 
  Apzīmējumu veidošana. Apzīmējumu katalogi. 
5.  DATU ADMINISTRĒŠANA 
 Digitālās kartes specifikācija. Standartu ieviešana.  
6. DATU APSTRĀDES PLŪSMAS VEIDOŠANA 
 Programmatūras izvēle. Lietotāja programmas. 
 
7. DATU APMAIĥAS FORMĀTI  
 Datu kvalitāte. Datu apraksts. Datu apmaiĦas formāti. 
8. DIGITĀLĀS TOPOGRĀFISKĀS KARTES VEIDOŠANA 
 
9. DIGITĀLO KARŠU PROJEKTI 
 Digitālo karšu projekti Latvijā un ārvalstīs. 
 
 

Kalendārais plāns 
Skat. mācību priekšmeta „Digitālā kartogrāfija”  programmu BĂE 507. 

4 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: Datoriz ētā projekt ēšanā  

2. Statuss:   Doktorantu studiju programma 
    (Brīvās izvēles studiju  priekšmets) 

3. Priekšmeta reăistra šifrs BTG512 

4. Kredītpunkti: 7 KP (10,5 EKPS)   
Kontaktstundas: 112 stundas 

5. Mācību spēks 
Profesors Modris Dobelis 

6. Ieejas nosac ījumi, l īmenis 
Datoru lietošanas iemaĦas, kuras ir apgūtas augstākā līmeĦa (2. cikla) 
studijās.  

7. Mērėis  
Apgūt teorētiskās zināšanas par projektēšanas praksē lietojamo 
datortehniku, grafiskajās darba stacijās ietilpstošajām komponentēm, 
lietojamo programmatūru klasifikāciju, to piemērotību un izvēli specifisku 
uzdevumu izpildīšanai. Izpildīt individuālu projektu pēc sagatavota 
uzdevuma. Patstāvīgi apgūt datortehnikas un programmatūru pielāgošanu 
un uzlabošanu uzdevuma izpildīšanai. 

8. Tēmu izkl āsts  
Datorizētās projektēšanas (CAD) jēdziens un pamati, mērėis un 
uzdevumi. Standartizācijas nozīme CAD lietojumos. Building Information 
Modelling (BIM) koncepcija būvniecības CAD jomā. Product Lifecycle 
Management (PLM) koncepcija mašīnbūves CAD jomā. Datorizētajā 
projektēšanā izmantotā aparatūra un programmatūra grafiskās 
informācijas apstrādei. Programmatūru klasifikācija un tipiskāko uzdevumu 
risinājumu shēmas. CAD sistēmu konfigurēšana. CAD sistēmu iekšējās 
programmēšanas valodas un programmēšana tajās: GDL, AutoLisp, 
Ruby, u.c. Konceptuālo projektu veidošanas programmatūra. Karkasa, 
virsmu un cietu ėermeĦu modelēšana inženierbūvju atveidošanai. 
Topoloăijas princips sarežăītas formas objektu modelēšanā. Organisko 
jeb brīvformas objektu modelēšana. PapildmoduĜu lietošana CAD 
programmās. ModeĜobjektu lietojums: ievads galīgo elementu analīzes 
metodē (FEM), vizualizācija, animācija. Specializētās datorizētās 
projektēšanas sistēmas dažādu inženieruzdevumu kompleksai 
risināšanai. IAI organizācija un tās mērėi. IFC standarts datorizētajā 
projektēšanā. Projekta datu apmaiĦa starp dažādām CAD sistēmām. 
Kolektīva darba organizācija CAD sistēmā. Projektu elektroniskā 
publicēšana. Ātrā prototipēšana. Virtuālā realitāte (VR). Paplašinātā 
realitāte (AR).  

9. Sasniedzamie uzdevumi 
• Apgūt praktiskās 3D jeb telpiskās modelēšanas iemaĦas ar dažādām 

programmatūrām (SolidWorks, ArchiCAD, Revit, SketchUp, FormZ, 
ANSYS, u.c.). 

• Pilnveidot rasējumu un tehniskās  dokumentācijas praktiskās 
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noformēšanas iemaĦas, veicot individuālus darbus uz dažādām  
projektēšanā izmantojamām programmatūrām.  

• Apgūt datoru ekspluatācijas un apkopes un programmatūru 
lietošanas un atjaunošanas iemaĦas profesionāla lietotāja līmenī, 
kādas nepieciešamas patstāvīga darba veikšanai. 

• Apgūt prasmi patstāvīgi lietot elektroniskos informācijas meklēšanas 
līdzekĜus, lai iegūtu atbildes uz studijās un darbā nepieciešamajiem 
specifiskajiem datorizētās projektēšanas jautājumiem tālākizglītības 
procesā. 

10. Apm ācības metode  
 

Priekšmets ir balstīts patstāvīga uzdevuma izpildīšanu, izmantojot 
datortehniku un programmatūru. Pirms uzdevuma pildīšanas tiek dotas 
teorētiskās pārskata lekcijas. Lekciju galvenais saturs ir par vispārīgajiem 
datorizētās projektēšanas rakstura jautājumiem. Praktiskās zināšanas 
padziĜināti ir jāapgūst, patstāvīgi izpildot individuālus vingrinājumus, studējot 
papildliteratūru un rekomendētos interneta informācijas resursus. 

11.  Pras ības KP ieg ūšanai 
Priekšmetu apgūstot, vērtē darba kvalitāti – spēju patstāvīgi risināt darba 
uzdevumu, atbilstoši izvirzītajām prasībām, izpildes precizitāte, 
bibliogrāfiskā apraksta precizitāte, kā arī grafiskā izpildījuma līmeni. 

12.  Darba nov ērtēšana 

 Darbs ir jāaizstāv, sagatavojot prezentāciju Powerpoint formātā. 
Novērtējumu veic 10 ballu sistēmā. Izpildot obligātās prasības, maksimālais 
vērtējums ir 9. Galīgo vērtējumu veido trīs atsevišėo pārbaudes komponentu 
novērtējuma vidējais aritmētiskais. Lai saĦemto augstāko vērtējumu izcili (10), 
studentam kursa darba rezultāti ir jānoformē kā publikācija RTU SZTK vai citā 
konferencē, un vēlāk tajā jāuzstājas.   

13.  Ieteicam ā mācību literat ūra un citi studiju avoti 
 

 Mācību gr āmatas 
1. Duff J., Maxson G. The Complete Technical Illustrator. McGraw Hill Higher 

Education. 2004. -500 p. 
2. Duggal V. CADD Primer. A General Guide to Computer Aided Design & 

Drafting - CADD, CAD. MailMax Publishing: 2000. -204 p. 
3. Handbook of Computer Aided Geometric Design. Edited by: Farin G., 

Hoschek J., Kim M.-S. Amsterdam, The Netherlands. Elsevier Science, 2002. 
-820 p. 

4. Hopkinson N., Hague R.J.M., Dickens P.M. RapidManufacturing. An 
Industrial Revolution for the Digital Age. John Wiley & Sons: 2006. -286 p. 

5. Lieu D., Sorby S. Visualization, Modeling, And Graphics For Engineering 
Design. Delmar Cengage Learning: 2009.  

6. Noorani R. Rapid Prototyping. Principles and Applications. John Wiley & 
Sons: 2006. -378 p. 

7. Schodek D., Bechthold M., Griggs K., Kao K.M., Steinberg M. Digital Design 
and Manufacturing. CAD/CAM Applications in Architecture and Design. John 
Wiley & Sons: 2005. -370 p. 
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8. Tickoo S. SolidWorks 2009 for Designers. CADCIM Technologies: 2008. -
1008 p. 

9. Xu X. Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and 
Numerical Control: Principles and Implementations. Information Science 
Reference: 2009. -396 p. 

 
 Metodiskie materi āli 
10. Dobelis M. Soli pa solim ar ArchiCAD. Interaktīvs multimedijas mācību 

materiāls ArchiCAD patstāvīgai apgūšanai datorklasē. RTU: TGIDG, 2002. 
CD disks. 

11. Dobelis M.. GDL ToolBox. Interaktīvs lekciju konspekts ArchiCAD 
papildmoduĜa GDL Toolbox patstāvīgai apgūšanai. RTU, TGIDG, 2003. CD 
disks. 

12. Dobelis M. GDL valoda. Lekciju konspekta izdales materiāls. RTU: TGIDG, 
2003. -12 lpp.  

13. Pētersons Ă., Valters M., Dobelis M. Graphisoft. ArchiCAD. Interaktīvas 
mācību līdzeklis. Multimēdijas mācību līdzeklis. DVD disks. 2007.  

14. Veide Z. Interaktīvā datorgrafika: AutoCAD 2002. Rīga: TGIDG. 2003. -24 
lpp. 

15.  Veide Z., V. Stroževa. AutoCAD: nepieciešamais minimums. Multimēdijas 
mācību līdzeklis. CD disks. 2006. 

16. Virtual Tutor for ArchiCAD v12. DVD disk. -4,2 GB. 
 

 Interneta uzzi Ħu resursi 
17. Elektroniskais resursu catalogs, piekĜuve no  https://ortus.rtu.lv  ar 

reăistrēšanos 
18. http://www.graphisoft.com/community/education/students/   ar reăistrēšanos 
19. http://www.nottingham.ac.uk/sbe/cookbook/CB4_Web/ 
20. http://www.sketchup.com 
21. http://students.autodesk.com  ar reăistrēšanos 
22. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design#Architecture 
23. http://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics 
24. http://en.wikipedia.org/wiki/Freeform_surface 

 
Periodika un diskusiju grupas (forumi) 

25.  CAD/CAM/CAE Observer. 
26. http://www.cadforums.net  
27. http://www.architecturemag.com 
28.  http://www.cgarchitect.com 
29.  http://archicad-talk.graphisoft.com 
30.  http://www.archiseek.com 
  
14.  Realizācijas nodrošin ājums 
 

Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
 

• datu projektors; 
• interaktīva tāfele; 
• mācību literatūra; 
• periodiskā literatūra; 



 

 201 

• CAD grafiskās darba stacijas; 
• programmatūra (SolidWorks, ArchiCAD, Revit, FormZ, Sketchup, 

Photomodeler, ANSYS, u.c.) 
• laboratorijas darbu apraksti; 
• e-studiju vide https://ortus.rtu.lv 

 
 Norises vieta:  
 

Specializētā CAD pētniecības laboratorija ar grafiskām darba stacijām.  
  
15.  Programmas p ārskat īšana un nov ērtēšana 

Programmu  pārskata un precizē pēc katra mācību gada. To regulāri 
papildina ar jaunāko informāciju datorizētās arhitektūras projektēšanas jomā 
un pieskaĦo licencēto programmatūru pieejamībai izdalītā finansējuma 
apjomā. 
 

 

Programmu izstrādājis     profesors M.Dobelis 

 



 

 202 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Mācību spēks: Ainārs Paeglītis, Dr.sc.ing., prof. 
 
Mācību priekšmeta nosaukums:  TILTI   
 
Studiju programma: Transportbūves  
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: Doktora studiju programma 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP, (1-1-3),  kontrole –  E 
 
Mācību priekšmeta mērėis:  Apgūt tiltu konstrukciju analīzes elementus un betona 
konstrukciju projektēšanas principus noteiktam kalpošanas laikam.  
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

• Iepazīties ar tiltu slodzēm, to iedarbības mehānismiem un modeĜiem. 
• Apgūt tiltu konstrukciju analīzi statiskām un dinamiskām slodzēm. 
• Iepazīties ar tiltu vadības sistēmām un ilglaicīgu tiltu konstrukciju projektēšanas 

metodēm; 
 

11.2 Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi: Eksāmens par 
spējām atbilstoši mācību priekšmeta uzdevumiem izmantot 
lekcijās, kā arī literatūras studijās iegūtās zināšanas praktisku un 
pētniecisku jautājumu risināšanā. 

 

11.3 Pras ības priekšmeta apguvei 
Attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto zināšanu nostiprināšana lekcijās, 
kā arī to izmantošana praktisko darbu veikšanai un iegūto rezultātu aizstāvēšanā. 
 

Prasības doktorandiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām 
Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto literatūras avotu studijas 
 
Mācību grāmatas un ieteicamā literatūra: 

1. Connor C.O’, Shaw P.A. Bridge Loads. An International Perspective. Spon 
Press, 2000.380 p. 

2. Gulvanessian H., Calgaro J-A, Holicky M. Designers Guide to EN 1990, 
Eurocode: basis of structural design. Thomas Telford, 2002.192.p. 

3. MacLeod I.A. Modern structural analysis. Modeling process and guidance. 
Thomas Telford, 2005, 190 p. 

4. Gimsing Niels J..  Cable supported Bridges: Concept and Design, 2nd edition, 
Wiley, 1977, 467.p. 

5. Ryall M. J., Bridge management, Elsevier, 2001, 450 p. 
6. Fib Bulletin 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete structures, 

2003, 297 p. 
7. Fib Bulletin 34, Model Code for Service Life Design, 2006, 110 p. 
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8. O' Brien Eugene, Keogh Damien L, Bridge Deck Analysis, Taylor&Francis, 
2006, 278 p. 

  
 Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas, semināri un laboratorijas darbi. 
 
Programmas saturs 
 
Tiltu slodzes. Galvenie slodžu veidi un drošības koeficienti. Slodžu varbūtības modeĜi. 
Sabrukuma varbūtība. Tilta kalpošanas laiks un iespējamie riski. Stiprības rezerve. 
Noguruma slodzes. Trieciena slodzes. Tilta brauktuves nelīdzenuma ietekme. Tilta 
brauktuves un transportlīdzekĜa savstarpējā iedarbība. Eirokodeksā LVS EN 1991 -2 
paredzētās satiksmes slodzes tiltiem. (4 stundas). 
 
Pamatprincipi drošības koeficienta metodes izmantošanas projektēšanai. Drošuma 
koeficients. Plānotās drošuma koeficienta vērības. Eirokodeksā izmantotās konstrukcijas 
drošuma novērtēšanas metodes. LVS EN 1990 lietotie drošības koeficienti. Kombināciju 
koeficienti ψ0. (2 stundas). 
 
Modelēšana. Galvenie modelēšanas procesa elementi: modelējamās sistēmas 
noteikšana; modeĜa izveidošana; modelēšana; rezultātu pārbaude. Galīgo elementu 
modeĜi: elementi; koordinātu tīkla precizējums; ierobežojumi; simetrijas izmantošana. 
ModeĜi ar lineāriem elementiem: liece, ass spēka efekti; stieĦu un siju elementi; 
savienojumi; liektu un nevienveidīgi elementi; trīsstūrveida kopnes; rāmji un kopnes; 
režăveida modeĜi. Liektas plātnes: liektu plātĦu elementi; betona plātnes. Materiālu 
modeĜi: lineāri elastīgās īpašības; materiālu nelineārās īpašības. Balstu modelēšana: 
nekustīgu balstu modelēšana; kustīgu balstu modelēšana; grunts modelēšana. 
Dinamiskās īpašības: atsevišėas masas un atsperes modeĜa dinamiskās īpašības; 
rezonanse; pašsvārstību frekvenču pārbaudes modeĜi. (8 stundas).  
 
Tiltu p ārvald īšana. Tiltu pārvaldes sistēmas. Inspekcija un tehniskā stāvokĜa 
novērtējums. Izpēte un izvērtēšana; pārbaude ar nesagraujošām metodēm; pārbaude ar 
slodzi; Izmaksas visā kalpošanas laikā; Uzturēšanas stratēăijas. Bojājumu modelēšana; 
Ilglaicīgu dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas metodes. (2 stundas).   
 
Kontroles forma:    Eksāmens 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

Mācību priekšmeta nosaukums  

Konstrukciju elementu š Ĝūde 

Mācību priekšmeta pasniedz ējs:  Fēlikss Bulavs Dr. h. inž., prof. 

Studiju programma Būvniec ība 
Studiju profils Būvniec ība 
Studiju veids akadēmisk ās 
Studiju līmenis doktorant ūras  

Mācību priekšmeta apjoms - 5 KP (3 KP+2KP)  

Mācību priekšmeta m ērėis  
Apgūt   būvju   konstrukciju   elementu   deformāciju   izmainu   prognozēšanas 
metodes ilglaicīgas ekspluatācijas apstākĜos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi  
Galvenie uzdevumi ir: 

• iepazīt dažādu konstruktīvo materiālu reonomās īpašības; 
• apgūt būvmateriālu šĜūdes īpašību iespaida ievērtējumu būvelementu 

defor 
mēšanās un stiprības parametros; 

• iepazīties ar eksperimentāliem datiem ilglaicīgi ekspluatējamiem 
būvdarinā- 
jumiem; 

• pilnveidot aprēėina metodes, izmantojot materiālu šĜūdes īpašības. 

Priekšmeta m ācīšanas metode  
Lekcijas, praktiskie darbi. 

Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi  
Ieskaite  par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem izmantot lekcijās un 
literatūras studijās iegūtās zināšanas praktiskajā un pētnieciskajā darbā. 

Pras ības priekšmeta apguvei  
Lekciju apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem. 

Plānotās diskusijas un p ārrunas  
Ieskaites laikā students atspoguĜo savu prasmi orientēties šĜūdes problēmās. 

Mācību priekšmeta saturs  
Lineāra  viskozi - elastīga  vide. Vienkāršākie ėermeĦi.  Ėermeni ar elastīgi 
pārmantojamām īpašībām. Pārmantojamības singulārie kodoli. Eksponenciālie 
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operatori. Volterra princips. Laplasa transform ācijas pielietojumi. Betona line ārā 
šĜūde. 
Rimstoš ā šĜūde. Liece un v ērpe. Atv ērta profila pl ānsieni Ħu stie Ħi. Siju un r āmju  
deform ācijas. Sl ēgta profila .stie Ħu vērpe. Saliktu materi ālu š Ĝūde. Arm ēti plastiki,  
to strukt ūras un to reonom ās īpaš ības. Kvazielast īgi risin ājumi.  
Reonomija   un  t ās  īpatn ības  konstrukt īvu   materi ālu   gad ījumos.   Materi ālu  
reolo ăiskie mod ēji, to matem ātiskais apraksts. Materi ālu novecošanas procesi un  
ar tiem saist ītās meh ānisko īpaš ību izmai Ħas. 

Literat ūra 

- Ю. H. Paботнов. Ползучесть элементов конструкций; МOCKBА, 
Hayкa, 1966, 752 crp. ( J. Rabotnovs. -Konstrukciju elementu šĜūde) 

- A. P. Pжaницын  Teopия noлзучести; Mocквa; СтройиздатT, 1968; 
416 CTP. (A.Ržanicins. - ŠĜūdes teorija.) 

A. M. Cкудpa, Ф. Я. Бyлавс, K.A.Poцeнc Ползучесть и статистическая 
усталость армированных пластиков, Рига, Зинатне, 1971, 239 CTP. 
(A.Skudra, F.Bulavs, K. Rocēns. - Armetu plastiku šĜūde un statiskais 
nogurums.) 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  
kursa apjoms  64 stundas;  
lekcijas  16 stundas;  
pr. darbi  48 stundas,  
ieskaite  

Mācību priekšmeta KONSTRUKCIJU ELEMENTU Š ěŪDE noz īme būvniec ības 
inženierzin ātĦu doktorant ūras PROGRAMMAS.  
Mācību priekšmeta programm ā ir ietverta inform ācija par b ūvju un to konstrukt īvo 
elementu deformat īvo un spriegumst āvokli re ālajos ekspluat ācijas apst ākĜos un 
to izgatavošanas un priekšekspuat ācijas period ā. 



Doktorantūras studiju programma “Būvniecība” 

 

Doktorantūras programma: KONSTRUKCIJU ELEMENTU ŠěŪDE 

Cietās    ėermeĦa    mehānikas    pamatjēdzieni.    Spriegumu    deformāciju    tenzori. 
Nepārtrauktas vides spriegumu,un deformāciju teorija. Elastīgs ėermenis. Izotropija, 
anizotropija. 6st, l.-3.ned. 

Plasticitātes teorija. Deformāciju teorija. Drukera postulāts. Nostiprinošos ėermeĦu 
modelis. Tecēšanas teorija. Slīdēšanas teorija. 2 st., 4. ned. 

Lineāra   viskozi   -   elastīga   vide.   Vienkāršākie   ėermeĦi.   Ėermeni   ar   elastīgi 
pārmantojamām īpašībām. Pārmantojamības singulārie kodoli. Eksponenciālie operatori. 
Volterra princips. Laplasa tranformācijas pielietojumi. Betona lineārā šĜūde. 6 st., 5.-7. ned. 

Metālu šĜūde.  Empīriskās formulas.  ŠĜūdes līkĦu līdzība.  Temperatūras sakarības. 
Spriegumu   relaksācija.   Vienkāršākās   šĜūdes   teorijas.   Vecošanas   teorija.   ŠĜūdes 
pārmantojamības teorija. 6st., 8.-10.. ned. 

 
ŠĜūde salikta spriegumstāvokĜa gadījumā. 2st., 
11. ned. 

Izotropa šĜūde. ŠĜūdes potenciāls. Anizotropa šĜūde. Anizotropijas parametru noteikšana. 4 
st., 12.-14. ned. 

Rimstošā šĜūde. Liece un vērpe. Atvērta profila plānsieniĦu stieĦi.  Siju un rāmju 
deformācijas. Slēgta profila stieĦu vērpe.Saliktu materiālu šĜūde. Armēti plastiki, to 
struktūras un to reonomās īpašības. KvazielasGgi risinājumi. 
2st., 15. ned. 
 
Jēdziens par nerimstošu šĜūdi. Liece. Skaitliskie risinājumi. Janga un Pragera variāciju 
principi. Vecošanas teorijas izmantošana nerimstošās šĜūdes aprēėinos. 
2st., 16. ned. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Mācību spēks:   Jevgenijs Barkanovs, Prof. Dr.sc.ing. 
 
Mācību priekšmeta nosaukums: SVĀRSTĪBU DZĪŠANA 
 
Studiju programma:  Būvniecība 
Studiju profils:   Būvniecība 
Studiju veids:    Akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis:   Doktora 
Studiju virziens:   Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana 
Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP 
 
Mācību priekšmeta mērėis: 
Apgūt materiālu un konstrukciju aprēėinus ievērojot svārstību dzišanu, nolūkā 
izmantot tās lai iespējami precīzāk varētu modelēt sarežăītas konstrukcijas un jaunos 
materiālus. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• iepazīties ar materiāla un konstrukciju īpašībām, kas raksturo svārstību dzišanu, 
• apgūt svārstību dzišanas modeĜus, 
• apgūt iemaĦas izmantot svārstību dzišanas fenomenu, lai uzlabotu konstrukcijas 

nestspēju un kvalitāti. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Нашиф A., Джоунс Д., Хендерсон Дж. Демпфирование колебаний. – Мир, Москва. – 
1988. 
2. Sun C. T., Lu Y. P. Vibration damping of structural elements. - Prentice 

Hall, PTR: Englewood Cliffs, Newjersey. - 1995. 
3. Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных 

элементов. – Москва. – 1982. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi. 
Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi: 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. - atzīme 
Vērtējuma ,,svari": 
eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte 10 % 
mājas darbi un projekti 15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 
Ja visām sadaĜām maksimālais vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotas kartējām nodarbībām: 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, materiālu pretestības un augstākās 
matemātikas zināšanas. 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
Diskusijas par aprēėina darbiem. 
 
Mācību priekšmeta saturs 
 
Svārstību slāpēšanas pamati. 
Masas un stinguma noteikšana, slāpēšanas pamati. Svārstību slāpēšanas klasifikācija. 
Nemateriālā slāpēšana. Viskozā, Kulona un cita veida slāpēšanas modeĜi. Materiālu 
slāpēšana. Materiāli ar lielu slāpēšanas spēju. Kompozītu materiāli. Viskoelastīgie 
materiāli. 
Materi ālu slāpēšanas īpašību apraksts. 
Diferenciālo un integrālo operatoru izmantošana. Standarta lineārais modelis. 
Vispārinātais standarta modelis. Fizikālo modeĜu izmantošana. Maksvela, Foigta un 
standarta lineārie modeli. Kompleksā moduĜa izmantošana. Ārējo faktoru ietekme. 
Frekvences ietekme. Temperatūras ietekme. Ciklisko deformāciju amplitūdas 
ietekme. Statiskā iepriekšējās slodzes ietekme. 
Slāpēšanas eksperimentālie pamati. 
Slāpēšanas mērvienības. Eksperimentālās metodes. Eksperimentālā tehnika. 
Dinamikas modelēšana sistēmai ar viskozu slāpēšanu. 
Kustības vienādojuma analītiskais un skaitliskais risinājums. Brīvās svārstības. 
Frekvenču iespaida analīze. Dinamiskās slodzes iespaida analīze. Tiešās integrēšanas 
metodes: centrālo diferenču metode, Hubolta metode, Vilsona metode, ĥumarka 
metode, modu superpozīcijas metode. 
Dinamikas modelēšana sistēmai ar histerēzes slāpēšanu. 
Kustības vienādojuma analītiskais un skaitliskais risinājums. Brīvās svārstības. 
Frekvenču iespaida analīze. Dinamiskās slodzes iespaida analīze. Viskozās un 
histerēzes slāpēšanas salīdzināšana. 
Dinamikas modelēšana sistēmai ar viskoelastīgo slāpēšanu. 
Kustības vienādojuma analītiskais un skaitliskais risinājums. Brīvās svārstības. 
Frekvenču iespaida analīze. Dinamiskās slodzes iespaida analīze. 
Dinamikas modelēšana sistēmai ar dažāda veida slāpēšanu. 
Viskozās un/vai histerēzes un/vai viskoelastīgā slāpēšana sistēmai vienā un tai 
pašā laikā. Kustības vienādojuma analītiskais un skaitliskais risinājums. Brīvās 
svārstības. Frekvenču iespaida analīze. Dinamiskās slodzes iespaida analīze. 
Diskrētās slāpēšanas līdzekli. 
Svārstību amortizatori. Svārstību slāpētājs. Regulējamais slāpētājs. Viskoelastīgā 
atspere. 
DaudzslāĦu kompozīta slāpēšana. Virsmas slāpēšanas līdzekli. 
Modelēšana mikro un makro līmenī. DaudzslāĦu kompozītu siju un plātĦu galīgo 
elementu modeli. Sendviča kompozītu siju un plātĦu galīgo elementu modeĜi. 
Konstrukcijas ar maksimālo slāpēšanu. 
Skaitliskā optimizācija. Uzdevuma formulēšana. Parametru projektēšana. 
Ierobežojumi. Eksperimenta plānošanas metode 
Mūsdienu programmatūra. 
ANSYS, NISA un galīgo elementu programmatūra konstrukcijām ar slāpēšanu 
modelēšanai, dinamiskai analīzei un optimizācijai, kas izstrādāta Materiālu un 
konstrukciju institūtā (RTU). 
 
Prasības kreditpunktu iegūšanai: 
Kursa apjoms 64 stundas 
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Lekcijas 32 stundas 
Praktiskie darbi 32 stundas 
Eksāmens 
 
 
Kalendārais plāns. 
Skat. mācību priekšmeta SVĀRSTĪBU DZĪŠANA programmu BKA605. 
 
Mācību priekšmeta SVĀRSTĪBU DZĪŠANA nozīme būvkonstrukciju automatizētas 
projektēšanas doktora studiju PROGRAMMĀS. Mācību priekšmeta programmā ir 
aplūkoti svārstību dzišanas pamati un modelēšanas principi. Materiāli ar lielu dzišanu. 
Diskrētās dzišanas modeli. Kursā aplūko daudzslāĦu un trīsslāĦu sijas, plātnes, un 
čaulas galīgo elementu modeli, konstrukciju analīzi, pielietojot dažādus dzišanas 
modeĜus, konstrukciju optimizāciju, ievērojot svārstību dzišanu. Konstrukciju 
modelēšanas, ievērojot svārstību dzišanu, datorprogrammas. Šīs zināšanas doktori 
var izmantot savā praktiskā profesionālā, zinātniskā darbā un pasniedzēja darbā. 
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Mācību priekšmeta 

Apraksts Mācību spēks: Profesors Andris Čate, Dr.sc.ing 

(vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un nosaukums) 
Mācību priekšmeta nosaukums:  DAUDZSLĀĥU UN TRĪSSLĀĥU 

KONSTRUKCIJAS 

Studiju programma: Būvniecība 

Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis: Doktora  
Studiju virziens: Būvkonstrukciju 

automatizētā projektēšana 

Mācību priekšmeta apjoms: 5,0 KP 

Mācību priekšmeta mērėis: 
Apgūt slāĦaino un sendviča tipa konstrukciju teoriju un aprēėina metodes, nolūkā tās 
izmantot vieglo un kompozīta materiāla konstrukciju aprēėinos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt slāĦaino un sendviča tipa konstrukciju teoriju; 

• apgūt slāĦaino un sendviča tipa konstrukciju aprēėina paĦēmienus, izmantojot 
galīgo 
elementu metodi. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. Rikards R. Galīgo elementu metode. Lekciju kurss, RTU, Interneta publikācija, 1999. 
2. Chawla K. K. Composite materiāls. Science and Engineering. - Springer-Verlag: New 

York, 
Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo. - 1987. 

3. Reddy J. N., Miravete A. Practical analvsis of composite laminates. - CRC Press: Boca 
Raton, 
New York, London, Tokyo. — 1995. 

4. Zenkert D. Sandwich construction. - The Chameleon Press Ltd.: London, UK. - 1997. 
5. Zenkert D. The handbook of sandwich construction. - The Chameleon Press Ltd.: 

London, 
UK. - 1997. 

6. Rikards, R. Analvsis of Laminated Structures. Course of Lectures, Rīga, 1999 
(Interneta 
publikācija). 

7. Altenbach, J. Altenbach and R. Rikards, Einfūrung in die Mechanik der Laminat- 
und 
Sandwichtragwerke,     Deutscher     Verlag     fūr     Grundstoffindustrie,     Stuttgart,     
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1996, 
410 Seiten. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām izmantot 
lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. – atzīme 
Vērtējuma ,,svari": 

eksāmeni un kontroldarbi 70 % 
darbs grupā 0 % 
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte 10 % 
mājas darbi un projekti 15 % 
nodarbību apmeklēšana 5 % 

Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 

Prasības priekšmeta apguvei 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu veikšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotas kārt ējām nodarbībām 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, materiālu pretestības un augstākās 
matemātikas zināšanas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs 
Diskusijas par aprēėina darbiem. 

Mācību priekšmeta saturs 

Ievads kompozītu materiālu teorij ā. Raksturojošo vienādojumu apskats. 
Šėiedras. Matricas materiāls. Interfeiss. Polimērmatricas kompozīti. Metālmatricas 
kompozīti. Keramikmatricas kompozīti. OglekĜa šėiedru kompozīti. Kompozītu pielietojumi. 
Vienādojumu klasifikācija. Pamatvienādojumi. Vienādojumu atšėirība no sakarībām 
tradicionāliem materiāliem. 

PlātĦu teorija. 
Kirhofa teorija. Midlina- Reisnera teorija. 

Kompozīmateriālu mehāniskā uzvedība. 
Terminoloăija un jēdzieni. DaudzslāĦu pamatvienādojumi. Vispārinātais Huka likums. 
Ortotropa materiāla inžemerkonstantes. Vienvirziena slāĦa raksturojums. Deformāciju un 
spriegumu transformācija. Elastīgo īpašību koeficentu transformācija. Plakana 
spriegumstāvokla pamatsakarības. 

DaudzslāĦu plātĦu teorijas. 
Klasiskā daudzslāĦu plātnes teorija. Pirmās kārtas šėērsdeformāciju teorija. DaudzslāĦu 
plātĦu stinguma raksturojumi. Terminoloăija un apzīmējumi. Monoslānis, pilnīgi ortotrops 
materiāls. Simetrisks daudzslāĦu materiāls. Antisimetrisks daudzslāĦu materiāls. 

Galīgo elementu modelis un analīze. 
Klasiskā daudzslāĦu plātĦu teorija. Pirmās kārtas šėērs deformāciju teorija. Lieces, noturības 
un svārstību modeĜi. Dinamikas analīze. Plānu plātĦu īpatnības. 
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Ievads sendviča konstrukcijās. 
Vēsturiskais apskats. Sendvičelementa definīcija. Priekšrocības un trūkumi. Pielietojumi. 
Ārējo slāĦu materiāli. Iekšējā slāĦa materiāls. Adhēzijas apraksts un īpašības. 

Sijas analīze. 
Sijas teorija. Bīdes deformācijas. Bīdes stingums. Pārvietojumu lauka vienādojumi. Sijas 
aprakstošie vienādojumi. Kustības vienādojumi. Biezu ārējo slāĦu efekts. Stingais iekšējais 
slānis. Enerăijas izteiksmes. Vērpe. 
 
Plātnes analīze. 
Aprakstošie .vienādojumi. DaĜējā izliece. Kustības vienādojums. Izotropa sendviča plātne 
ar bieziem ārējiem slāĦiem. Šėēluma īpašības. Deformācijas un spriegumi. Enerăijas 
izteiksmes. Robežnoteikumi. Vispārējā sendviča teorija anizatropām plātnēm. 

Sendvičs un galīgo elementu metode. 
Sendviča sijas galīgais elements. Sendviča plātnes galīgā elementa modelis. Sendviča čaulas 
galīgā elementa modelis. 

Prasības kreditpunktu iegūšanai: 
Kursa apjoms 128 
stundas; 
Lekcijas 64 stundas; 
Praktiskie darbi 64 stundas 
Eksāmens 

Kalendārais plāns 
Skat. mācību priekšmeta DAUDZSLĀNU UN TRĪSSLĀĥUKONSTRUKCIJAS, 
programmu BKA604. 
Mācību priekšmeta DAUDZSLĀNU UN TRĪSSLĀĥU KONSTRUKCIJAS nozīme 
būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas doktora studiju PROGRAMMĀS. Mācību 
priekšmeta programmā ir ietverti elastības teorijas vienādojumi anizotropijas gadījumā un 
plānsienu daudzslānu konstrukciju aprēėina pamati: klasiskā plātĦu/čaulu teorija, teorija 
ievērojot bīdes deformācijas., augstākas kārtas plātĦu/čaulu teorijas. Kurss satur galīgo 
elementu metodes pielietojumus daudzslānu un trīsslāĦu siju, plātĦu un čaulu aprēėinos, kā 
arī sekojošus daudzslānu konstrukciju analīzes uzdevumus: liece, pašsvārstību frekvenču 
noteikšana, aprēėins, ievērojot dinamiskās slodzes, konstrukciju noturību. Šīs zināšanas 
doktori var izmantot savā praktiskā profesionālā, zinātniskā un pasniedzēja darbā. 
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LEKCIJU KURSA APRAKSTS  
 
 

Profesors:  Andris Čate, Dr.sc.ing. 
 
 
Lekciju kursa nosaukums:   MATERIĀLU SABRUKUMA TEORIJAS  

 
 Curriculum   Būvniec ība 
 Profile of the studies Būvniec ība 
 Branch of the studies Automatiz ētā projekt ēšana 
 Level of the studies  Doktorant ūra 
 
 Lekciju kursa apjoms: 5 kredītpunkti. 

64 stundas kopskaitā; 2 lekcijas un 2 praktiskās nodarbības nedēĜā 
 
Lekciju kursa priekšmets  
Studenti tiks iepazīstināti ar vispārīgajām materiālu bojājumu un plīsuma 
mehānikas teorijām, kā arī apgūs iemaĦas praktiski noteikt moderno materiālu 
plīsuma stingrību un bojājumu īpašības. 
 
Lekciju kursa uzdevumi:  
 
• Studenti apgūs iemaĦas praktiski noteikt materiālu plīsuma un bojājumu 

īpašības un to ietekmi uz materiāla struktūru. Lekciju kursa laikā tiks apskatīti 
divi vispārpieĦemti materiālā sabrukšanas kritēriji – trauslā sabrukšana un 
plastiskā sabrukšana. 

• Plīsuma stingrības KC un plaisu augšanas pretestības līknes (R-līkne) 
iegūšanai tiks izmantotas eksperimentālās iekārtas  

• Plīsuma mehānikas uzdevumu risināšanai un iegūto rezultātu (plīsuma 
stingrības KC un plaisu augšanas pretestības līknes) validācijai tiks izmantota 
virtuālā plaisu aizvēršanās metode un galīgo elementu metode  

 
Lekciju kursa pasniegšanas metodes  
Lekcijas, praktiskās nodarbības izmantojot galīgo elementu metodi, laboratorijas 
darbi  
 
Lekciju kursa apg ūšanas v ērtēšanas principi  
Praktiskās nodarbības – analītiskā aprēėina salīdzinājums ar galīgo elementu 
metodi , eksāmens  
 
Pras ības lekciju kursa apg ūšanai  
Lekciju laikā pasniegtās un literatūras avotos pieejamās kursa teorētiskās daĜas 
apgūšana; piedalīšanās diskusijās un debatēs; praktisko un laboratorijas darbu 
izpilde un aizstāvēšana  
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Studentu patst āvīgā sagatavošan ās lekciju kursam  
Iepazīšanās ar pasniedzēju ieteiktajiem lekciju kopsavilkumiem un literatūras 
avotiem. Doto piemēru atrisināšana izmantojot galīgo elementu metodi; 
sagatavošanās laboratorijas darbiem  
 
Plānotās diskusijas un debates: t ēmas un saturs  
Izpildīto individuālo uzdevumu ziĦojumi; pārbaudes darbi  
 

Lekciju kursa saturs  
 

Ievads. Materiālu plīsuma un bojājumu īpašības, un to ietekme uz materiāla 

struktūru. VispārpieĦemti materiālā sabrukšanas kritēriji. Raksturīgās trauslās 

sabrukšanas. Grifita darbs. Plīsuma mehānika. (6 stundas) 

 

Ieplaisājuša ėermeĦa lineāri elastīgais apgabals. Plaisu deformācijas modas 

un pamat pieĦēmumi. Vestergarda metode. Singulārie spriegumu un 

pārvietojumu apgabali. Sprieguma intensitātes faktora aprēėini. Trīs dimensiju 

plaisa. (6 stundas) 

 

Ieplaisājuša ėermeĦa elastīgi – plastiskā sprieguma apgabals. Plaisas gala 

plastiskās zonas tuvinātais aprēėins. Irvina modelis. Dagdeila modelis. (4 

stundas) 

 

Plaisas augšana balstīta uz enerăijas līdzsvaru. Enerăijas līdzsvars plaisas 

augšanas laikā. Grifita teorija. Enerăijas līdzsvara vienādojuma grafiskais 

attēlojums. Vienādība starp atbrīvotās deformācijas enerăijas koeficentu un 

sprieguma intensitātes faktoru. (6 stundas) 

 

Kritisk ā sprieguma intensitātes faktora plīsuma kritēriji. Plīsuma kritērijs. 

Plīsuma stingrības KC izmaiĦas atkarībā no biezuma. KC eksperimentālā 

noteikšana. Plaisu augšanas pretestības līknes (R-līkne). Plīsuma mehānikas 

projektēšanas metodoloăija. (6 stundas) 

 

Deformācijas enerăijas blīvuma sabrukšanas kritērijs: jaukt ās modas 

plaisas augšana. Deformācijas enerăijas blīvums. Pamat hipotēzes. Divu 
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dimensiju lineāri elastīgu plaisu uzdevumi. Slīpas plaisas vienvirziena 

pagarinājums. Elastīgs plīsums. Sprieguma kritērijs. (4 stundas) 

 

Dinamisks plīsums. Motta modelis. Strauji augošas plaisas spriegumu 

apgabals. Atbrīvotās deformācijas enerăijas koeficentu. Plaisu sazarošanās. 

Plaisu augšanas apturēšana. Plaisu augšanas ātruma un dinamiskā sprieguma 

intensitātes faktora eksperimentālā noteikšana. (6 stundas) 

 

Noguruma un apkārt ējās vides izraisīts plīsums. Noguruma plaisu augšanas 

likumi. Noguruma ilguma aprēėini. Mainīgs cikliskais slogojums. Apkārtējās 

vides izraisīts plīsums. (2 stundas) 

 

Plīsuma mehānika būvniecībā. Plīsuma mehānikas teorijas nehomogēniem 

materiāliem – betonam, kompozītmateriāliem. (4 stundas) 

 

Plīsuma mikromehānika. Cietvielu kohezīvā stingrība. SkaldĦu plīsums. Starp 

granulu plīsums. Elastīgs plīsums, Plaisu noteikšanas metodes. (4 stundas) 

 

Ieteikt ās literat ūras saraksts  
 

1. Levy Matthys and Salvadori Mario. Why buildings fall down? How structures 
fail. – W.W. Norton and Company: New York, London. – 1992. 

2. Gdoutos E.E. Fracture mechanics. An introduction. – Kluwer Academic 
Publishers: Dordrecht, Boston, London. – 1993. 

3. Anderson T.L. Fracture mechanics fundamentals and applications. CRC 
Press, New York. – 1995. 

4. Rossmanith H.P. Fracture research in retrospect. A.A. BACKEMA: Rotterdam 
–1997.  
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību spēks: Andris Čate, Prof., Dr.sc.ing 
Mācību priekšmeta nosaukums: MODERNIE MATERIĀLI BŪVNIECĪBĀ 
 
 

Studiju programma: Būvniecība 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: akadēmiskā, profesionālā 
Studiju l īmenis: Doktora 
Studiju virziens: Būvkonstrukciju automatizētā 
projektēšana 

 
 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP 
 
Mācību priekšmeta mērėis: 
Nostiprināt kompozīto materiālu modelēšanas pamatus, ar nolūku izmantot iegūtās 
zināšanas kompozītu materiālu pielietošanu konstrukciju projektēšanā. 
 
 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

• apgūt kompozīto materiālu īpašību noteikšanas un modelēšanas metodes; 
• apgūt kompozīto materiālu optimālās projektēšanas metodes; 
• apgūt kompozīto materiālu izgatavošanas tehnoloăijas pamatus; 
• novērtēt kompozīto materiālu priekšrocības un trūkumus salīdzinot ar 

tradicionāliem būvmateriāliem; 
• novērtēt iespējamās kompozīto materiālu pielietojuma sfēras; 
 

 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
6. Lee Stuart M. Handbook of composite reinforcements. VCH. 1993. 
7. Delaware composites design encyclopedia. Vol. 1-6. TECHNOMIC, 1990. 
8. Daniel & Ishai. Engineering mechanics of composite materials. Oxford, NY. 

1994. 
9. Zenkerts D. Sandwich Construction. Emas. 1997. 
10. Krock R. Modern composite materials. Addison-Wesley Publ. Comp.,CA. 1967. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi 
 
 
Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi: 
Ieskaite par spēju atbilstoši akadēmiskajiem mērėiem vai profesionālām vajadzībām 
izmantot lekcijās, semināros un praktiskos darbos iegūto. 
-atzīme 
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Vērtējuma “svari”: 
Ieskaite un kontroldarbi  70% 
Darbs grupā    0% 
Piedalīšanās diskusijās- aktivitāte 10% 
Mājas darbi un projekti  15% 
Nodarbību apmeklējums  5% 
 
Ja visām sadaĜām max vērtējums, summā var iegūt 10 balles. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu savlaicīga izpilde. Ieskaites darbu 
veikšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavoties kārt ējām nodarbībām: 
Zināšanas par iepriekšējo nodarbību tēmām, materiālu pretestības un augstākās 
matemātikas zināšanas. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
Diskusijas par aprēėina darbiem. 
 
Mācību priekšmeta saturs: 
 
Ievads. Konstruktīvo kompozīto materiālu klasifik ācija. Raksturojošie lielumi. 
Izejmateriālu pārskats. 
Vēsturisks kompozīto materiālu pielietojuma būvniecībā pārskats. Priekšrocības un 
trūkumi. Kompozīto materiālu klasifikācija. Kompozīto materiālu veidojošo sastāvdaĜu 
pārskats. Mikro un makro-mehānika. Galvenie raksturlielumi un īpašības. Anizotropijas 
pakāpes. 
 
Kompozītie materiāli. 
 
Metāliskas un keramikas matricas. 
Metālisko un keramikas matriču veidi. Izgatavošanas īpatnības. Galvenās īpašības. 
Armējošo materiālu izvēle. Pielietošanas jomas. 
 
Sakausējumi ar kristaliz ācijas orientēšanu. 
Kristalizācijas orientēšanas veidi. Priekšrocības. Galvenās iegūto sakausējumu īpašības. 
Pielietojums. 
 
Pulver un daĜiĦu kompozīti. 
Pulver-metalurăija. Sakausējumu īpašības. Presēto daĜiĦu kompozīti. Izgatavošanas 
tehnoloăija. Galvenās īpašības. Pielietojums. 
 
Īss-stiegru kompozīti. 
Īss-stiegru kompozītu izgatavošana. Priekšrocības. Stiegru orientācija un garums. 
Elastīgas īpašības. Pielietojums. 
 
Polimēri ar neorganiskiem pildījumiem. 
Pildījumu veidi. Pildījuma iespaids uz elastīgām īpašībām. Pielietojums. 
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3-D tekstila kompozīti. 
3-D tekstila izgatavošana. Piesūcināšanas ar sveėiem tehnoloăijas. Galvenās īpašības. 
Pielietojuma sfēras. 
 
Lamināti. 
 
Stiegrojuma un matricas veidi. To īpašības.  
Stiegrojuma veidi un to īpašības. Stiegrojošu materiālu izgatavošanas tehnoloăijas. 
Stiegrojuma salīdzināšana. Matriču veidi. Matriču īpašības. 
 
Micro un makro-mehānika. 
Spriegumu-deformāciju sakarības vienvirziena armētām kompozītam. Sakarības starp 
matemātiskām un inženier-konstantēm. Spriegumu-deformāciju un elastīgo parametru 
transformācijas. DaudzslāĦu lamināta inženier-konstantes. Laminātu teorija. 
 
Sabrukums. 
Sabrukuma mehānismi. Sabrukuma mikro-mehānika. Ieskats sabrukuma un plīsuma 
teorijā. StarpslāĦu sabrukums. 
 
Apr ēėini.  
DaudzslāĦu laminātu spriegumu un sabrukuma aprēėinu procedūras. Iegūto rezultātu 
interpretācija. 
 
Sendviči. 
 
Sendviču uzbūve un klasifikācija. Izmantojamie materiāli. Galvenās īpašības. 
Sendviču klasifikācija. Sendviču uzbūves veidi. Izmantojamie materiāli un to 
raksturojums. Serdes materiāli un to fizikālās īpašības. Līmes un to īpašības. 
 
Sendviču mehānika. 
Siju teorija. Sendviču elastīgās īpašības. Spriegumi un bīde sendviču sijās. Sendviču 
noturības analīze. Sabrukuma veidi. Sendviču plātnes un liektās čaulas. Fundamentālie 
un noturības vienādojumi. Sendviču savienojumu tipi. 
 
 
 Praktiskais kompozītu materiālu pielietojums būvniecībā. 
Sienu paneĜi. Apdares paneĜi. Plātnes. Konstrukcijas. Stiprības drošības koeficienti. 
Ugunsdrošība. Korozija un agresīvas vides ietekme un aizsardzības pasākumi. 
Noguruma novērtējums. Ieskats nākotnes perspektīvas. 
 
 
 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Kursa apjoms  64 stundas; 
Lekcijas  32 stundas; 
Praktiskie darbi 32 stundas; 
Ieskaite 
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Kalendārais plāns 
 Skat. Mācību priekšmeta MODERNIE MATERIĀLI BŪVNIECĪBĀ, 
programmu BKA607. 
 
Mācību priekšmeta MODERNIE MATERIĀLI BŪVNIECĪBĀ nozīme būvkonstrukciju 
automatizētās projektēšanas inženierzinātĦu doktora un profesionālo studiju 
PROGRAMMĀS. 
Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par kompozīto materiālu 
izmantošanu būvniecībā, kompozīto materiālu īpašībām, to priekšrocībām un trūkumiem. 
Kursa saturā ir slāĦaino un sendviča tipa materiālu un to īpašību detalizēta izpēte. Ka arī 
ieskats citu kompozīto materiālu izgatavošanā, īpašībās un pielietojumā. Moderno 
materiālu pielietojuma perspektīvām. Šīs zināšanas doktoranti var izmantot savā 
praktiskā profesionālā un zinātniskā darbā.  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību sp ēks:  Rolands Rikards, Dr.hab.sc.ing., prof. 
 
 

mĀCĪBU PRIEKŠMETA NOSAUKUMS: MATERIĀLU SABRUKUMA 
UN PLĪSUMA TEORIJAS  
 

 Studiju programma  Būvniec ība 
 Studiju profils  Būvkonstrukciju automatiz ētā projekt ēšana 
               
 Studiju veids   Doktora studiju programma 
 
 Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP, (1-1-3), kontrole - E 
 
Mācību priekšmeta m ērėis:  
Iepazīstināt studentus ar vispārējām plīsuma un sabrukuma teorijām, kā arī 
apgūt dažādus plīsuma un sabrukuma pārbaužu veidus progresīviem 
materiāliem. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
•  Iepazīšanās ar vispārējām plīsuma un sabrukuma problēmām materiālos un 

konstrukcijās. 
• Eksperimentālo metožu apguve plīsuma stīgrības un  plaisu augšanas 

pretestības līknes (R-līknes) noteikšanai. 
• Apgūto skaitlisko metožu pielietošana aprēėinos, aprēėina vērtību 

salīdzināšana ar eksperimentāli iegūtajiem rezultātiem. 
 
 
Priekšmeta m ācīšanas metode:  
Praktiskie darbi saistīti ar analītisku aprēėinu salīdzinājumu ar galīgo elementu 
aprēėiniem un eksperimentāli noteiktajiem datiem. 
  
Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi:  
Eksāmens par spējām atbilstoši mācību priekšmeta uzdevumiem izmantojot 
lekcijās, kā arī literatūras studijās iegūtās zināšanas praktisku un pētniecisku 
jautājumu risināšanā. 
 
Pras ības priekšmeta apguvei  
Attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto zināšanu 
nostiprināšana lekcijās, kā arī to izmantošana praktisko darbu veikšanai un 
iegūto rezultātu aizstāvēšanā. 
 
Pras ības doktorantiem, lai sagatavotos k ārtējām nodarb ībām 
Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto literatūras avotu studijas 
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Programmas saturs 
 

Ievads. 

Materiālu struktūras ietekme uz tā sabrukuma plīsuma īpašībām. 

Konvenciālie sabrukuma kritēriji. Trausla sabrukuma īpašības. Griffita 

(Griffith) darbs. Sabrukuma mehānika. 

(2 stundas) 

 

Lineāri elastīgais lauks ėermenim ar plaisām. 

Plaisu deformēšanās modas un pamatkoncepcijas. Vestergāda (Westergaard) 

metode. Vienvirzienu spriegumi un deformāciju lauki. Sprieguma 

intensitātes koeficenta aprēėins. Plaisa trīsdimensiju telpā. 

(6 stundas) 

 

Elastīgi plastiskais spriegumu lauks ėermenim ar plaisām. 

Plastiskās zonas aptuvena noteikšana plaisas galiĦā. Irvina  (Irwin) modelis. 

Dagdeila (Dugdale) modelis. 

(4 stundas) 

 

Uz enerăijas bilanci balstītā plaisas augšana. 

Enerăijas bilance plaisas augšanas laikā. Grifita (Griffith) teorija. Enerăijas 

balansa vienādojuma grafiskā attēlošana. Samērs starp deformāciju 

atbrīvošanās enerăijas intensitāti un spriegumu intensitātes koeficentu. . 

Metodes, kuru pamatā ir Irvina formula. Lokālās metodes – virtuālā plaisas 

aizvēršanas metode. Materiālu plīsuma parametru noteikšanas 

eksperimentālās metodes. Kompliance. Plaisas stabilitāte. 

(6 stundas) 

 

Kritiskais spriegumu intensitātes koeficents kā sabrukuma krit ērijs. 

Sabrukuma kritērijs. KC izmaiĦa pa biezumu. KIC eksperimentālā noteikšana. 

Plaisu augšanas pretestības līknes (R-līkne) metode. Projektēšana Ħemot vērā 

sabrukuma mehānikas metodoloăiju. 

(2 stundas) 
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J-intergr ālais sabrukuma kritērijs un plaisu atvēršanās platums kā 

sabrukuma krit ērijs. 

CeĜa neatkarīgais integrālis. J-integrālis. Sakarība starp J-integrāli un 

potenciālo enerăiju. J-integrāĜa eksperimentālā noteikšana. Stabilas plaisu 

augšanas pētīšana izmantojot J-integrāli. Plaisu atvēršanās platums kā 

sabrukuma kritērijs. 

(6 stundas) 

 

Deformāciju enerăijas blīvuma sabrukuma kritērijs: plaisu augšanas 

jaukt ā moda. 

Tilpuma deformācijas enerăijas blīvums. Pamathipotēzes. Divdimensionāls 

lineāri elastīgs plaisas uzdevums.  Slīpā plaisa vienvirziena stiepē. Plastiskais 

sabrukums. Spriegumu kritērijs.  

(4 stundas) 

 

Dinamiskais sabrukums. 

Mota (Mott) modelis. Spriegumu lauks ap ātri izplatošos plaisu. 

Deformācijas atbrīvošanās enerăijas intensitāte. Plaisu zarošanās. Plaisu 

apturēšana. Plaisu ātruma un dinamiskās intensitātes faktora eksperimentālā 

noteikšana.  

(6 stundas) 

 

Noguruma un ar apkārt ējo vidi saistīts sabrukums. 

Noguruma plaisu izplatīšanās likumi. Noguruma stiprības ilguma aprēėins. 

Slogošana ar mainīgas amplitūdas slodzi.  

(2 stundas) 

 

 

Materi ālu sabrukuma un plīsuma teorijas būvniecībā. 

Plīsuma teorija nehomogēniem materiāliem – betonam, kompozītiem. 

(6 stundas) 
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Sabrukuma mikromehānika. 

Cietu ėermeĦu saistītā stiprība. Skaldes sabrukums. Starpgraudu sabrukums. 

Plastiskais sabrukums. Plaisu noteikšanas metodes. 

(4 stundas) 
 

Mācību gr āmatas ieteicam ā literat ūra: 
 

1. Levy Matthys and Salvadori Mario. Why buildings fall down? How 
structures fail. – W.W. Norton and Company: New York, London. – 1992. 

2. Gdoutos E.E. Fracture mechanics. An introduction. – Kluwer Academic 
Publishers: Dordrecht, Boston, London. – 1993. 

3. Anderson T.L. Fracture mechanics fundamentals and applications. CRC 
Press, New York. – 1995. 

4.  Rossmanith H.P. Fracture research in retrospect. A.A. BACKEMA: 
Rotterdam –1997. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību sp ēks:  Kaspars KalniĦš dr.sc.ing. 
 
 

mĀCĪBU PRIEKŠMETA NOSAUKUMS: Konstrukciju optimiz ācija  
 

 Studiju programma  Būvniec ība 
 Studiju profils  Būvkonstrukciju automatiz ētā projekt ēšana 
               
 Studiju veids   Doktora studiju programma 
 
 Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP. 

64 stundas, 2 lekcijas un 2 praktiskie darbi nedēĜā. 
Kontroles veids – Eksāmens. 

 
Mācību priekšmeta m ērėis:  
Iepazīstināt studentus ar konstrukciju optimizāciju, kā arī apgūt dažādu modernu 
optimizācijas programmatūru izmantošanu sarežăītu konstrukciju optimizācijā, 
kā arī risinot rūpniecībā svarīgu, vai inovatīvu konstrukciju optimālas 
projektēšanas problēmas. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
•    Iepazīšanās ar vispārējām konstrukciju optimizācijas metodikām. 
• Apgūt un spēt patstāvīgi izmantot eksperimentu plānošanas un 

aproksimēšanas metodikas konstrukciju optimālā projektēšanā. 
•  Studentiem spēt patstāvīgi izmantot ANSYS varbūtības analīzes  un citas 

programmatūras konstrukciju optimizācijā. 
 
Priekšmeta m ācīšanas metode:  
Lekcijas un praktiskie darbi saistīti ar analītisku aprēėinu salīdzinājumu ar galīgo 
elementu aprēėiniem un eksperimentāli noteiktajiem datiem. 
  
Priekšmeta apg ūšanas v ērtēšanas principi:  
Eksāmens par spējām atbilstoši mācību priekšmeta uzdevumiem izmantojot 
lekcijās, kā arī literatūras studijās iegūtās zināšanas praktisku un pētniecisku 
jautājumu risināšanā. 
 
Pras ības priekšmeta apguvei  
Attiecīgu tēmu apgūšana pēc literatūras avotiem, iegūto zināšanu 
nostiprināšana lekcijās, kā arī to izmantošana praktisko darbu un zinātnisko 
pētījumu veikšanai un iegūto rezultātu aizstāvēšanā.  
 
Pras ības doktorantiem, lai sagatavotos k ārtējām nodarb ībām 
Lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto literatūras avotu studijas 
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11.4 Programmas saturs 
 

Ievads. 

Jaunāko pētniecības tendenču pārskats konstrukciju optimizācijā. (4 stundas) 

 

Atbildes virsmas metode. 

Klasiskie eksperimentu plāni, lineārā regresijas analīze. (6 stundas) 

 

Metamodelēšana. 

Skaitliskiem eksperimentu plānošana un analīze (DACE). Parametrisku 

(polinomu) un bez-parametru (Kriging, Radial Basis functions, Multivariate 

Adaptive Regression Splines)) aproksimācijas. Validācijas un verifikācijas 

procedūras. (12 stundas) 

 

Klasiskie konstrukciju optimiz ācijas piemēri. 

Analīzes piemēri – 3 stieĦu, 10 stieĦu un 25 stieĦu kopnes konstrukcija. (4 

stundas) 

 

Mūsdienīgu konstrukciju optimiz ācija. 

Kompozīto konstrukciju optimāla projektēšana izmantojot, diskrētus, 

nepārtrauktus un veselu skaitĜu mainīgos parametrus. Pareto optimalitātes 

kritēriji. Optimālas projektēšanas vadlīniju izstrāde kompozītām 

konstrukcijām. (12 stundas) 

 

ANSYS varbūtības analīzes - programmatūra 

Eksperimentu apmācība izmantojot ANSYS varbūtības analīzes 

programmatūru. Parametru jūtības analīze un atlase atbildes funkcijās. 

Dažādu programmatūras iespēju saderība atbildes funkciju aproksimācijā un 

optimizācijā. (12 stundas) 

 

Konstrukciju topolo ăijas optimizācija 

Topoloăijas optimizācija – kopnes optimālas formas izvēle. Minimāla svara 

– maksimāli nospriegoti konstruktīvie risinājumi. (4 stundas) 
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ANSYS topoloăijas optimizācijas – programmatūra. 

Topoloăijas optimizācija ar Galīgo Elementu metodi – kopnes formas un 

atsaišu topoloăijas optimizācija. (4 stundas) 

 

MATLAB Optimiz ācijas programmatūra. 

Nelineāra regresija. Bez-parametriskās aproksimācijas funkcijas. Radiālas 

Bāzes Funkcijas, Neironu tīkli. Bezierobožojumu un daudz-mērėu 

optimizācija. (6 stundas) 

 

11.5 Mācību gr āmatas ieteicam ā literat ūra: 
 
• Haftka R., Gurdal Z., "Elements of structural optimisation, 3rd ed.", Kluwer 

Academic Publishers, (1992) 481. 
• Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. – Мир: Москва. – 

1985. 
• Баничук Н. В. Введение в оптимизацию конструкций. – Наука: Москва. – 

1986. 
• Баничук Н. В., Кобелев В. В., Рикардс Р. Б. Оптимизация элементов 

конструкций из композиционных материалов. – Машиностроение: Москва. 
– 1988. 

• Bendsoe. Optimization of structural topology, shape and material. – Springer-
Verlag: Berlin. – 1995. 

• MATLAB application toolbox: Optimization. User’s guide. – The MathWorks, 
Inc. – 1994. 

• Vapnik V., "Statistical Learning Theory", John Wiley, 1998. 
• Myers R.H., Montgomery D.C., "Response surface methodology: Process and 

Product Optimization Using Designed Experiments", John Wiley & Sons, New 
York, NY, 1976 (1995).  

• K. Fang, R. Li and A. Sudjianto, Design and Modeling for Computer 
Experiments (CRC Press, 2006). 

• Rao S.S. “Engineering optimization. Theory and practice 3rd ed." John Wiley & 
Sons, New York, NY, (1996) 903.  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: Vācu valoda 
2. Statuss: Doktora studiju programmas ierobežotās izvēles studiju     

priekšmets;           Nr. priekšmetu reăistrā: VIV 601 

3. Kred ītpunkti : 6 KP; Kontaktstundas: 128 stundas 

4. Ieejas nosacījumi, l īmenis 
Priekšmeta apguvei ir nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas bakalaura un 
maăistra studiju programmas ietvaros vācu valodā. Uzsākot doktorantūras kursu 
svešvalodā, sākotnējām valodas zināšanām ir jāatbilst vismaz Eiropas „Vidējas 
kompetences valodas lietotāja”B2 līmeĦa prasībām. 

5. Vispār īgais mērėis 
Att īstīt doktorandu kritisko un radošo domāšanu un valodas iemaĦas, kuras 
nepieciešamas pētnieciskajā komunikācijā. 

6. Sasniedzamie (specifiskie) mērėi 
• Pilnveidot nozaru zinātniskās literatūras lasīšanas un interpretēšanas prasmes un 

iemaĦas darbā ar tekstu vācu valodā.  
• Apgūt zinātniskās valodas stila iezīmes, veidot iemaĦas zinātniskā darba 

strukturēšanai. 
• Pilnveidot prezentācijas prasmes. 
• Pilnveidot mutvārdu runas prasmes, iesaistoties diskusijā par profesionālu 

tematiku. 
 
7. Priekšmeta apraksts 

a. Saturs (1. un 2. semestris) 
Tēma Stundu 

skaits 
Iepazīšanās. Vajadzību analīze. Prata vētra: kursa mērėi un uzdevumi, to 
apspriešana un saskaĦošana ar studentu individuālajiem mērėiem un 
uzdevumiem. 

2 x 2 

Darbs ar zinātnisku tekstu. Zinātniskā teksta veidu klasifikācija atbilstoši 
darba struktūrai. Noteiktu zinātniskā teksta veidu meklēšana un izvēle. 
Doktoranda izvēlētu zinātnisku tekstu analīze.  

16 x 2 

Zinātniskā darba uzbūves pamatprincipi: satura rādītājs, ievads, teorētiskā un 
praktiskā daĜa, secinājumi, literatūras saraksts, pielikums. Zinātniskā darba 
noformējuma pamatprincipi: atsevišėu daĜu apjoms, tabulu grafiku u.c. 
izvietojuma principi tekstā.  
Zinātnisku rakstu sagatavošanas process lingvistiski-stilistiskajā aspektā.  
Zinātniskā izpētes objekta, priekšmeta mērėu un uzdevumu formulēšana un 
pamatošana. Literatūras avotu meklēšana, materiālu apkopošana, to 
sistematizēšana. Darbs ar uzziĦu literatūru. Bibliogrāfijas sastādīšanas 
principi.  

16 x 2 
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Zinātniskā darba prezentācijas formas un metodes. 
Prezentējamā materiāla strukturālā un saturiskā uzbūve prezentācijas 
kontekstā. 
Mūsdienu tehnisko līdzekĜu izmantošana prezentācijas procesā.  

8 x 2 

Patstāvīgā lasīšana: 500 000 iespiedzīmju, 10 minūšu prezentācija. 
Jautājumu un atbilžu sesija. 

16 x 2 

Argumentētu eseju rakstīšanas pamatprincipi. Eseju tēmas (6): promocijas 
darba tēma, promocijas darba novitāte, promocijas darba struktūra, promocijas 
darba literatūras īss apskats, kontakti ar ārzemju zinātniekiem, īss publikāciju 
apskats. 

2 x 2 

Testi par semestrī izĦemto vielu. 4 x 2 
 
Vācu valodas nodarbības ir plānotas divas reizes nedēĜā. Katras nedēĜas pirmajā 
kontaktstundā – darbs ar nozaru zinātnisku tekstu: Nozaru zinātniska teksta lasīšana 
informācijas meklēšanai, strukturēšanai un loăiskai analīzei. Teksta loăiskā shēma. Darbs ar 
denotatīviem grafiem, faktu faila veidošana, prioritāšu noteikšana, problēmjautājumu 
ranžēšana pēc to aktualitātes un nozīmes zinātnē, problēmjautājumu apspriešana, padziĜināta 
teksta izpratne. Signālvārdi un frāzes, vārdi, kas norāda uz teksta loăisko sasaisti, rakstiska 
un mutiska kopsavilkuma veidošana un prezentēšana.  
 
Katras nedēĜas otrajā kontaktstundā – patstāvīgā lasīšana: individuāls darbs ar 
doktorandiem un prezentācijas. Prasības prezentācijai zinātniskā konferencē. Dažāda 
ilguma prezentāciju sagatavošana. Prezentācijas vērtēšanas un pašvērtēšanas lingvistiskie un 
ekstralingvistiskie kritēriji. Prezentācijas efektivitātes nosacījumi. Panākumu un 
pilnveidošanās iespēju apspriešana. Mērėu izvirzīšana nākamai prezentācijai. Zinātniskajai 
valodai raksturīgo, uz tekstiem pamatotu gramatisko konstrukciju pārskats.  
 
Zinātniskās rakstu valodas prasmju pilnveidei kursā ir paredzēts izstrādāt zinātnisku referātu 
un uzrakstīt sešas argumentētas esejas (300 vārdi). 
 
Katrā semestrī paredzēti divi zināšanu pārbaudes testi (gramatikas, leksikas, 
terminoloăijas testi, lasīšanas izpratne). 
 

7.2. Organizācija un strukt ūra 

7.2.1.   Stundu skaits nedēĜā 

 1. semestris 2. semestris 

Praktiskās nodarbības 4 4 

7.2.2. Apmācības metode 
 

Produktīvā un reproduktīvā mācību metode. Problēmiskais izklāsts komunikatīvā un 
interaktīvā metode. Individuālais, pāru un grupu darbs praktiskajās nodarbībās. 
 

8. Zināšanu novērt ēšana, prasības KP iegūšanai 

Zināšanu pamatnovērtējums ir ieskaite pirmā semestra beigās un eksāmens kursa 
noslēgumā. Tiek vērtētas doktorandu radošās vācu valodas prasmes lasīšanā, 
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mutvārdu un rakstveida runā. Semestra laikā studenti veic divus pārbaudes testus par 
apgūto mācību vielu, kā arī tiek vērtēta patstāvīgā darba kvalitāte. Doktorands ieskaiti 
saĦem, ja 1.semestra beigās ir veikti 40% plānoto uzdevumu. 
Eksāmena saturs un norise 
Doktorands drīkst kārtot eksāmenu, ja ir iesniegti 1. un 2. semestra laikā patstāvīgi 
sagatavotie materiāli: 

• CV, 
• publikācijas, 
• zinātnisks referāts (6-8 lpp.), 
• 15 kopsavilkumi par izlasīto nozaru zinātnisko literatūru, 
• 6 esejas, 
• terminoloăijas vārdnīca ar 300 leksikas vienībām, 
• patstāvīgi izlasītās literatūras reăistrs. 

 
Eksāmens sastāv no divām daĜām: mutvārdu un rakstveida. 
Rakstveida eksāmenā doktorands: 
1. Kārto leksikas-gramatikas pārbaudes testu – izpildes laiks 45 min. 
2. Raksta argumentētu eseju – 300 vārdi, izpildes laiks 45 min. 
3. Gatavo nozares teksta kopsavilkumu un komentāru – izpildes laiks 15 min. 
Mutvārdu daĜā: 
1. Teksta kopsavilkums un komentārs. 
2. Saruna par doktoranda izvēlēto specialitāti un promocijas darbu.  
 
Zināšanas vērtē 10 ballu sistēmā ar RTU rektora pavēli apstiprināta komisija. Galīgais 
vērtējums ir vidējais aritmētiskais no atsevišėo aspektu novērtējuma. Vērtējuma 
kritēriji ir izstrādāti iepriekš saskaĦā ar RTU vienotās vērtēšanas sistēmu un 
doktorandiem ir zināmi. 

 
9. Ieteicamā mācību literatūra un citi studiju avoti 
 
1. Duden. Referate, Vorträge Facharbeiten . Von der cleveren Vorbereitung zur 
wirkungsvollen Präsentation.-Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Duden Verlag 2003 
2. Paetzel Ulrich. Wissenschaftliches Arbeiten. Überblick über Arbeitstechnik und 
Studienmethodik.-Berlin: Cornelsen Verlag, 2001. 
3. Schade Günter, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaft.-Berlin: Erich 
Schmidt Verlag, 1993. 
4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik.-Ismaning: 
Verlag für Deutsch, 2003. 
5. Periodiski izdevumi vācu valodā par specialitāti. 
6. Informācija internetā par specialitāti. 
7. Vārdnīcas. 

Programmu sastādījusi docente Ilze SiliĦa 
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Mācību spēks: Dr.philol., assoc.prof. L.IĜinska, Dr.sc.ing., assist.prof. 
A.Žiravecka 
Mācību priekšmeta nosaukums: angĜu valoda VIA601 
Studiju programma: būvniecība  
Studiju profils: būvniecība  
Studiju veids: akadēmiskā  
Studiju līmenis: doktorantūras studijas 
Studiju virziens: būvniecība  
Mācību priekšmeta apjoms: 6KP 

Mācību priekšmeta mērėis: paplašināt doktorantu spēju un prasmju attīstību lasīšanā, 
audiēšanā, rakstīšanā un runāšanā angĜu valodā, ieskaitot šo prasmju integrētu 
pielietošanu strādājot pie zinātniskā darba tēmas, kā arī veicināt prasmes patstāvīgi 
paplašināt zināšanas angĜu valodā un adekvāti novērtēt tās. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: profesionālās literatūras lasīšana, informācijas atlase un 
apkopošana zinātniskā darba veikšanai specialitātē, speciālās literatūras tulkošanas 
prasmju pilnveide. 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu 
modelēšana angĜu valodā, izmantojot komunikatīvi situatīvus uzdevumus - 
monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai 
frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, izklāsts un apspriešana. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens ar atzīmi., vērtējot vispārējās 
angĜu valodas zināšanas starptautiskā testa līmenī (TOEFL), speciālās literatūras 
tulkošanas un profesionālo teksta interpretācijas prasmes.  

Prasības priekšmeta apguvei: atskaite par paveikto darbu (oriăinālliteratūras tulkošana 
un terminoloăijas apguve, referāti un to prezentēšana).  

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: tiek izmantotas pseido-profesionālās un 
profesionālās situācijas dažādos runas veidos to savstarpējā mijiedarbībā. Runas 
prasmju galvenie uzdevumi ietver: 1) uzstāšanos zinātniskajā konferencē; 2) diskusiju 
par profesionālām vai zinātniskām tēmām; 3) referātu un zinātnisku publikāciju 
rakstīšanu angĜu valodā. 

Prasības doktorantiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: pilnveidot iemaĦas 
referātu prezentēšanā, oriăinālliteratūras tekstu tulkošanā, vajadzīgās informācijas atlasē, 
referātu rakstīšanā. 

 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: temati saistās ar profesionālu un 
zinātnisku ievirzi: disertācijas aktualitāte, disertācijas struktūra un izmantotās literatūras 
iztirzājums; kontakti ar zinātniekiem, valstīm, konferences, zinātnisko publikāciju 
raksturojums.  

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Kevin Lynch, Gary Hack, Site Planning, London, 1993. 
2. R.Murphy English Grammar in Use (Intermediate level with answers), 

Cambridge University Press, 1997. 
3. Žurnāli: ACI materials Journal (UK), Building products, Concrete.The 

journal of the Concrete Society (UK), Civil Engineering ISSN (USA). 
4. Koichi Mackawa, Rajesh Chanli “Modelling of Concrete Performance”, 

London, 1999. 
5. Wolfgang Torge “Geodesy” 2d edition, Berlin, New York, 1991. 
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6. Cristopher B. Jones “Geographical Information Systems and Computer 
Cartography, 1997. 

7. T.J.Casey. Unit Treatment Processes in Water and Wastewater 
Engineering. England, 1997. 

8. A Guide to Business Letter Writing , R., 1991. 
9. Cliffs. TOEFL, Preparational Guide by M.A.Pyle, M.E. Monor, USA, 

1991. 
10. Dan Zenkert “Sandwich construction”, London, 1997. 
11. Isaak M. Daniel , “Engineering Mechanics of Composite Materials” 

New York, Oxford, Oxford University Press, 1994. 
12. C.T.Sun “Vibration Damping of Structural elements” Prentice PTR, 

Englewood, Cliffs, New Jersey, 1995.  
13. M.Santamouri and D.Asimakopoulos “Passive Cooling of Buildings”, 

London, 1996. 
14. Water resources and environmental engineering. Wastewater 

engineering. Tratment, disposal and use. Metcalf and Eddy, Inc. USA, 
1991. 

15. Latviešu-krievu ilustrētā būvniecības vārdnīca. K.Killers, Avots, 2000. 
16. Latviešu-angĜu ilustrētā būvniecības vārdnīca. K.Killers, Avots, 2000. 
17. AngĜu-latviešu autoceĜu termiĦu tehniskā vārdnīca, 1999. 

 
Žurnāli:  

18. Building products (UK), Concrete. The Journal of Concrete Society 
(UK). 

19. International Construction (UK), House Builder (UK), Building and 
Construction Research, Roads and Bridges (USA), World Highways 
(UK). 

20. Surveying World (UK), Engineering Surveying (UK), GJM-Gromatics 
into Magazine (Netherland). 

21. Power Engineering (USA), ASHRAE Journal (USA), Heating, piping, 
air conditioning (USA), H&V Engineer (USA), Pollution Engineering 
(USA), American Water World Association (USA). 

* Individuāli izvēlēta literatūra par zinātniski pētniecisko tēmu. 
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Academic staff: Dr.philol., assoc.prof. L.IĜinska, Dr.sc.ing., assist.prof. A.Žiravecka 
Study subject: The English Language VIA601  
Study program: Civil-Engineering 
Study profile: Civil-Engineering 
Kind of studies: Academic 
Study Level: Doctor Studies 
Study field: Civil-Engineering 
Credits: 6 

The aim of the study subject: to help students gain more control and awareness of their own 
research writing; to study different modes of research text organization and development; to 
develop the skills of academic presentations; to develop the knowledge of the scientific 
technical discourse in the relevant field of studies; to achieve communicative competence 
and academic proficiency required by an English speaking environment. 

Tasks of the study subject: reading professional literature, selection and summarizing of 
information for scientific research in the respective special fields, upgrading translation 
skills.  

Teaching method: practical classes. Modeling of professional tasks in English by using 
communicative situational tasks - in monologues, dialogues and discussions, pair / group 
work, both individual and frontal. Understanding the content of the studied special 
literature, summary and discussion. 

Evaluation system: an examination leading to a grade evaluating general knowledge of 
English on an international text level (TOEFL), as well as translation and interpretation 
skills of professional literature.  

Requirements for mastering the subject: record of the accomplished work (translation of 
original literature and acquired terminology, reports and presentations). 
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Description and analysis of situations at classes: both pseudo-professional and 
professional situations in different kinds of speech are made use of in correlation. The 
main tasks of speech kills include: 1) presentation of a speech at a scientific conference; 
2) discussions about professional or scientific subject; 3) writing reports and scientific 
publications in English.    

Demands to Doctoral students for regular classes: to upgrade skills of presenting 
reports, translating original literature, selecting the necessary information and writing 
reports.  

The subject of planned discussions and talks: science and profession – oriented subjects, 
structure of thesis and review of the used literature, contacts among scientists and 
countries, conferences, review of scientific publications.  

List of literature: 
1. Kevin Lynch, Gary Hack, Site Planning, London, 1993. 
2. R.Murphy English Grammar in Use (Intermediate level with answers), Cambridge 

University Press, 1997. 
3. Žurnāli: ACI materials Journal (UK), Building products, Concrete.The journal of the 

Concrete Society (UK), Civil Engineering ISSN (USA). 
4. Koichi Mackawa, Rajesh Chanli “Modelling of Concrete Performance”, London, 

1999. 
5. Wolfgang Torge “Geodesy” 2d edition, Berlin, New York, 1991. 
6. Cristopher B. Jones “Geographical Information Systems and Computer 

Cartography, 1997. 
7. T.J.Casey. Unit Treatment Processes in Water and Wastewater Engineering. 

England, 1997. 
8. A Guide to Business Letter Writing , R., 1991. 
9. Cliffs. TOEFL, Preparational Guide by M.A.Pyle, M.E. Monor, USA, 1991. 
10. Dan Zenkert “Sandwich construction”, London, 1997. 
11. Isaak M. Daniel , “Engineering Mechanics of Composite Materials” New York, 

Oxford, Oxford University Press, 1994. 
12. C.T.Sun “Vibration Damping of Structural elements” Prentice PTR, Englewood, 

Cliffs, New Jersey, 1995.  
13. M.Santamouri and D.Asimakopoulos “Passive Cooling of Buildings”, London, 

1996. 
14. Water resources and environmental engineering. Wastewater engineering. Tratment, 

disposal and use. Metcalf and Eddy, Inc. USA, 1991. 
15. Latviešu-krievu ilustrētā būvniecības vārdnīca. K.Killers, Avots, 2000. 
16. Latviešu-angĜu ilustrētā būvniecības vārdnīca. K.Killers, Avots, 2000. 
17. AngĜu-latviešu autoceĜu termiĦu tehniskā vārdnīca, 1999. 

 
Journals:  

18. Building products (UK), Concrete. The Journal of Concrete Society (UK). 
19. International Construction (UK), House Builder (UK), Building and Construction 

Research, Roads and Bridges (USA), World Highways (UK). 
20. Surveying World (UK), Engineering Surveying (UK), GJM-Gromatics into 

Magazine (Netherland). 
21. Power Engineering (USA), ASHRAE Journal (USA), Heating, piping, air 

conditioning (USA), H&V Engineer (USA), Pollution Engineering (USA), 
American Water World Association (USA). 

* Individually selected scientific literature. 
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Vienošanās līgums 
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izglītību 
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personālu 
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1.Pielikums  
 RTU Būvniecības 
fakult ātes izdotie 
zinātnisko rakstu 

kr ājumi 
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RTU Būvniecības fakultātes izdotie  RTU Būvniecības fakultātes izdotie  RTU Būvniecības fakultātes izdotie  RTU Būvniecības fakultātes izdotie  

zinātnisko rakstu krājumizinātnisko rakstu krājumizinātnisko rakstu krājumizinātnisko rakstu krājumi    
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RTU Zinātnisko rakstu sējums “Arhitekt ūra un Būvzinātne”. 

Būvniecības sadaĜā publicētie darbi. 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Arhitekt ūra un Būvzinātne”. 5.sējums.  
Izdots 2004.gadā. 

 
Baikovs A., Rocēns K. Ar oglekĜa šėiedru lentām pastiprinātu koka siju uzvedība 
Bulavs F., RadiĦš I., Tirāns N. Ekspluatējamu dzelzsbetona liektu elementu nestspējas 
atjaunošana un pastiprināšana pielietojot oglekĜplastu lentas 
S. Gluhihs, A. KovaĜovs. PlātĦu vibrāciju slāpēšana izmantojot pjezoelektriskus aktuātorus 
JeĜisejevs B. Modificētie ceĜu ikdienas uzturēšanas tehniskie noteikumi 
Kains.G., Smirnovs J. CeĜu satiksmes analīze uz autoceĜiem ar paplašinātu nomali 
Kalni Ħš K., Skuėis E. I-serdes tipa daudzslāĦu paneĜu optimizācija, izmantojot dažādu 
plātĦu modeĜus 
Kara P., Korjakins A. Aksiāli slogotu kompozīta ribotu čaulu optimizācija 
Kr ūkli Ħš A. Iekšējā uzspriegojuma tehniskā un ekonomiskā efekta  novērtēšana hibrīdo 
stiegroto plastiku  stiepes gadījumā 
Kr ūkli Ħš A. Stiegroto plastiku pielietojuma tehniskā un ekonomiskā novērtēšana siju lieces 
gadījumā 
Mežinieks K., Smirnovs J. Inteliăento transporta sistēmu izmantošanas iespēju analīze Latvijā. 
Mironov V., Serdjuks D., Lapsa V. Sienas konstrukciju elementi no perforētas tērauda lentas 
Mitrofanovs V., Rocēns K. Vanšu pārsegums ar režăotu tērauda loku 
Rikards R., Korjakins A., OzoliĦš O. Pētījumi par mode I un mode II plīsuma stiprību cfrp 
vienvirziena armētiem kompozītiem  
Ručevskis S. Bojātu/atslāĦotu kompozītmateriāla siju vibrāciju analīze 
Serdjuks D., Rocēns K. Kompozīto vanšu materiālu un to satura ietekme uz deformāciju 
raksturu 
Straupe V., Paeglītis A. Simetriskas vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu analītiska izpēte 
Sturmanis E. Klienta un servera metadata administrēšana  Rīgas pilsētas  ăeogrāfiskā 
informācijas sistēma RĪĂIS 
Štrauhmanis J. Kartogrāfijas galvenās problēmas un tās vieta ăeomātikas zinātnē 
Zari Ħš A., Naudžuns J.  CeĜa segas konstrukcijas nestspējas aprēėinu praktiskās problēmas 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Arhitekt ūra un Būvzinātne”. 6.sējums.  
Izdots 2005.gadā. 

 
BērziĦš Ă., Rocēns K. SlāĦaina koksnes kompozīta plāksnes nestspējas analīze 
Gode K. Paeglītis A. Spriegota dzelzsbetona lentveida konstrukciju pielietojuma analīze 
gājēju tiltos 
Haritonovs V. Naudžuns J., Smirnovs J. Bitumena saistvielas fizikālo un novecošanās 
īpašību analīze 
KaĜinka M., Rutkovska E. Digitālā fotogrammetrija izmantojot digitālo kameru un 3D 
lazerskaneri 
Kalni Ħš K., Jēkabsons G., Skuėis E. , Sproăis R. MetamodeĜi nesošo gofrēta profila 
plātĦu optimālai projektēšanai 
Mironovs V., Zemčenkovs V. Materiālu presēšana ar elektromagnētiskiem impulsiem. 
Nadžuns J., JeĜisejevs B., Čygas D. Lielizmēra saliekamā dzelzsbetona caurteku 
atjaunošanas pamatotība. 
Naudžuns J., Naudžuns M., Noviks J. Rīgas transportbūvju tehniskās inventarizācijas, 
vērtēšanas un vadības problēmas un to risinājumu ceĜi. 
Noviks J. Jaunās paaudze gāzbetona izmantošanas kritēriju analīze. 
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Noviks J., Paplavskis J. Jaunās paaudzes gāzbetona fizikālo īpašību izpēte. 
PakrastiĦš L., Rocēns K., Serdjuks D. Norobežojoša stiepta kompozīta elementa 
darbības novērtēšana vanšu pārsegumiem.  
Serdjuks D., Rocēns K., OzoliĦš R. Diagonālo vanšu pastiprināšanas ar kopnēm 
iespaids uz seglveida pārseguma stingumu. 
Štrauhmanis J. Tematiskā kartogrāfija 21.gadsimta sākumā. 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Arhitekt ūra un Būvzinātne”. 7.sējums.  
Izdots 2006.gadā. 

 
Bajāre D., Rozenštrauha I., Krāăe L., Korjakins A . Alumīnija metāllūžĦu pārstrādes 
rūpniecisko atkritumu izpēte. 
Korjakins A., OzoliĦš O., Pizele D. Riboto kompozītu čaulu ribas un apšuvuma 
starpslāĦu plīsuma stiprība. 
Krekova O., MieriĦš I., PakrastiĦš L. Dažāda tipa perforēto metāla plātĦu 
pielietošanas efektivitāte stieptajos savienojumos. 
Pupurs A., KrasĦikovs A., Kononova O., Šahmenko G.  Nelineārā pēc plaisāšanas 
darba prognozēšanas metode tērauda šėiedru fibrobetona sijām.  
Lencis U., Ūdris A., Korjakins A . UltraskaĦas un sklerometrisko mērījumu datu 
izmantojamība konstrukciju betona faktiskās spiedes stiprības novērtēšanā. 
Ručevskis S. UltraskaĦas testēšana bojājumu noteikšanai kompozītmateriāla paneĜos. 
Gode K., Paeglītis A. Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu kalpošanas 
laiku Latvijā analīze.  
Haritonovs V., Skuėis E., Naudžuns  J., Smirnovs J. Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiĦa atkarībā no slogošanas ātruma un temperatūras. 
Smirnovs J., Naudžuns J.  Mazo rotācijas apĜu satiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. 
Viln ītis M., Noviks J. „Jaunās paaudzes” gāzbetona sienu žūšanas procesa pētījumi. 
Viln ītis M., Noviks J. „Jaunās paaudzes” gāzbetona sienu siltuma plūsmas pētījumi. 
Kr ūmiĦš A, Dzelzitis E, Lešinskis A.  Gaisa apstrādes iekārtas enerăijas patēriĦa 
aprēėina programmas izveide. 
OdiĦeca T., Zebergs V.  Koăenerējošo siltuma avotu gāzes piegādes optimizācija. 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Būvzinātne”. 8.sējums.  
Izdots 2007.gadā. 

 
Apsītis M., Bulavs, F. Plānsienu tītu presētu kartona cauruĜu pielietojuma iespējas 
būvniecībā.  

Bajāre D., Rozenštrauha I., Krāăe L., Korjakins A. Aluimīnija metāllūžĦu pārstrādes 
atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā. 

Haritonovs V., Skuėis E., Naudžuns J., Smirnovs J. Asfaltbetona paraugu mehānisko 
īpašību izmaiĦa atkarība no slogošanas ātruma un temperatūras. 

Korjakins A., OzoliĦš O., Pizele D. Riboto kopozītu čaulu ribas un apšuvuma 
starpslāĦu plīsuma stiprība. 

Kr ūmiĦš A, Dzelzītis E. Lešinskis A. Gaisa apstrādes iekārtas enerăijas patēriĦa 
aprēėina programmas izveide. 
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Pupurs A., KrasĦikovs A., Kononova O., Šahmenko G. Nelineāras darbības 
(plaisāšanas stadijā) prognozēšanas metode augstas koncentrācijas tērauda šėiedru 
fibrobetona sijām. 

Grabis J. Fosfātu kompozītmateriālu cietēšanas procesu pētīšana ar ultraskaĦas metodi.  

Ručevskis S. Trieciena iedarbībai pakĜautu kompozītmateriāla paneĜu ultraskaĦas 
testēšana sabrukuma novēršanai. 

Smirnovs J., Naudžuns J. Mazo rotācijas apĜu satiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. 

Viln ītis M., Noviks J. Jaunas paaudzes gāzbetona sienu žūšanas procesa pētījumi.  
Viln ītis M., Noviks J. Jaunās paaudzes gāzbetona sienu siltuma plūsmas pētījumi.  

 
RTU Zinātnisko rakstu sējums “Būvzinātne”. 9.sējums.  

Izdots 2008.gadā. 
 

 
Baikovs A., Rocēns K. Liektu koksnes materiālu elementu šĜūdes deformāciju 
aproksimācijas metode 

Bajāre D., Korjakins A., Rozenštrauha I., Krāăe L. Metālpārstrādes atkritumu 
izmantošanas iespējas termiski apstrādātu būvmateriālu ražošanā    

Bondars K., Korjakins  A. Mūra velvju stabilitātes novērtēšanas monitoringa kritēriju 
izstrāde   

Haritonovs V., Smirnovs J.,  Naudžuns  J. Paliekošu deformāciju veidošanās 
dinamikas izpēte asfaltbetona maisījumiem AC 11  

Jēčis R., Lešinskis A. Termalais komforts pie ārsienu logiem auksta klimata apstākĜos
   

Kalni Ħš K., Jēkabsons G., Beitlers R., OzoliĦš O. Stiklplasta paneĜu optimāla 
projektēšana ar eksperimentālu validāciju  
Korjakins A., Gaidukovs S., Šahmenko G., Bajare D. un Pizele  D. Alternatīvo 
dolomīta pildvielu īpašību izpēte un pielietošana betona ražošanā  

Lencis U., Ūdris A., Zvejnieks V., Korjakins A. Stiegrojuma ietekme uz ultraskaĦas 
garenviĜĦu izplatīšanās ātrumu betonā, skaĦojot dzelzsbetona būvelementu virsmas
     

Neilands R., Gjunsburgs B. Maksimālais izskalojuma dziĜums pie ūdens Ħemšanas 
būvēm    

Ručevskis S. Bojājuma zonas noteikšana kompozītmateriāla plātnē izmantojot 
pašsvārstību frekvenču izmaiĦas        

Serdjuks D., OzoliĦš R.un Rocēns K. Kompozītas vantis – pārsegumā   

Tihomirova K., Rubulis J.un Juhna T. Bioloăiski degradējamā organiskā oglekĜa 
noteikšana ūdenī: suspendētas un adsorbētas biomasas metožu salīdzināšana  

 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Ăeomātika”. 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Ăeomātika”. 1.sējums.  
Izdots 2007.gadā. 
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Kl ētnieks J. Profesora A.Buholca fotogrammetrijas zinātniskās skolas attīstība  
 (1945-2005) 
Balodis J. Galileo Eiropai un arī Latvijai 
KaĜinka M.  Būvju deformāciju vērtību uzkrāšana un analīze 
Lukss I. No specifikācijas līdz standartam: datorizētās projektēšanas standartu  
izmantošana topogrāfisko datu pārvaldībā 
Stūrmanis E. Ietekmes faktoru salīdzinājums Latvijas telpisko datu  infrastruktūras 
attīstībā 
Laganovska M. Programmnodrošinājuma ietekme uz ăeodēzisko mērījumu  rezultātiem 
Kaminskis J., Lazdāns J.  Ăeodēzisko punktu ierīkošana, uzturēšana un datu aprite: 
problēmas un risinājumi  
ŠuĜakova ě. Sauszemes gravitācijas datu novērtējums izmantojot neatkarīgus globālos 
gravitācijas lauka modeĜus 
Mētere D. GPS signālu kĜūdu avoti un signālu uzlabošanas iespējas 
Zvirgzds J. Ăeodēziskie mērījumi, izmantojot GPS bāzes staciju sistēmu LATPOS 
Goldbergs G. Tiešā un integrētā ciparu sensoru orientēšana, izmantojot GPS/IMU 
sistēmas  
Štrauhmanis J. Kartogrāfiskā ăeneralizācija: problēmas un risinājumi 
Gulbis R., Kapenieks A. Brīvās pieejas multimediju e-kursu lietošanas pētījumi 
Štrauhmanis J. Tālmācība kartogrāfij ā pasaulē un Latvijā 
AuziĦš A. Sekmējot efektīvākas darījumu procedūras Latvijā 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Ăeomātika”. 2.sējums.  
Izdots 2007.gadā. 

 
Balodis J. EUPOS® un citu GNSS sistēmu lietošana reăionālai un starpreăionālai 
plānošanai  un attīstībai  
Balodis J., Silabriedis G. GOCE misija un  EUPOS® devums 
Novada I. Koordinātu sistēmas un koordinātu transformācija starp tām 
Jāgers R. deformāciju integritātes monitorings satelītsistēmas pakalpojumiem – karlsrūē 
metode (monika): koncepcija,īstenošana un rezultāti 

Kostecka J., Jankiv- Vitkovska L. Pozīcijas noteikšanas globālās satelītsistēmas 
NAVSTAR/GPS modernizācijas plāni 
Vallis A.,Knoks M. Valsts ăeodēziskā tīkla analīze 
Liba N., Jaetma N. Uz stereomodeĜa bāzes veidotā  digitālā kartē  attēloto objektu 
izvērtējums   
Eleks I. Karšu automatizēta ăeneralizācija ar digitālās filtrēšanas metodēm 
BerĜants A. Ăeoattēlu teorija un virtuālās globusu sistēmas 
Pošiva A. Teritorijas plānojuma kartogrāfiskās informācijas kvalitātes kritēriji 
KaĜinka M. 3D lāzerskeneru izmantošana dokumentēšanā Rīgas Doma baznīcā un datu 
apkopošana datubāzēs 
Rutkovska E. 3D lāzerskeneru optiskās sistēmas 
Lams J.M.St. Ăeomātikas doktora programma Honkongas politehniskajā universitātē 

 
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Ăeomātika” 3.sējums.  
Izdots 2008.gadā. 

 
Štrauhmanis J. Ăeomātiskā izglītība Latvijā: pirmie pieci gadi  
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Balodis J., PlotĦikovs S., Silabriedis G. Reālā laika mērījumu precizitātes analīze Rīgā 
Kaminskis J., Helfriča B. Vietējo ăeodēzisko tīklu stāvoklis un attīstība Latvijā 
Zvirgzds J.GPS reālā laika mērījumu precizitāte LatPos sistēmā 
KaĜinka M. Lāzerskeneru grafisko datu un fotogrammetrisko datu publicēšana 
Goldbergs G. Digitālās fotogrammetrijas pagātne, tagadne un nākotne 
Ābele M., Osipova L. Mazo planētu orbītu noteikšana balstoties uz attāluma un kustības 
ātruma mērījumiem 
Eleks I. Komponentu analīzes pielietojums vektorbazētā  ăeogrāfiskās informācijas  
sistēmā 
Štrauhmanis  J. Pilsēta kā tematiskās  kartēšanas objekts 
Cekule M., Kalmuks I., Gailiša I. 3D modeĜu izmantošanas iespējas urbanizēto 
teritoriju plānošanā  
Bīmane I. Studentu sagatavotība ăeodēzijas un mērniecības priekšmetu apguvei  
Sirnik  I.  Doktora programmas ăeomātikā: patreizējais stāvoklis, problēmas un 
risinājumi                 
Vanags J., Geipele I.  Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences   ekonomikas  
globalizācijas apstākĜos  Baltijas valstu ekonomiskajā telpā  
 

RTU Zinātnisko rakstu sējums “Ăeomātika” 4.sējums.  
Izdots 2008.gadā. 

 
J.Zvirgzds. Bāzes staciju sistēmas LatPos koordinātu izmaiĦa laikā 
A.Vallis, J.Kaminskis Latvijas Republikas pirmās klases ăeodēziskā tīkla mērījumu  
analīze 
I. Janpaule GNSS programmatūras sensori  
J.Balodis ROSETTA un asteroids  ŠTEINS 
ě.ŠuĜakova. Ăeomagnētiskie mērījumi Latvijā 
A. Ābele Web 2.0 tehnoloăiju un semantiskā tīmekĜa izmantošana „publiska”  ĂIS 
portāla izstrādē  
J.Štrauhmanis Rīgas  tematiskās  kartēšanas sistēma 
Hancock Cr., Gethin R., Oluropo O., Taha A., Jean-Philppe Montillet J.-Ph.  
Pilsētvides pazemes komunikāciju kartēšana 
U.Zuments 21. Starptautiskais fotogrammetrijas un tālizpētes kongress Pekinā  
I.Aleksejenko Vasaras skola „Ăeodēzija un globālā sasilšana”    
 
 

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 
Pilns rakstu krājumu saturs atrodams internetā: 

http://www.bjrbe.vgtu.lt/volumes/en/volumes.php 
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2. Pielikums –
Nozīmīgākās 

zinātnisko pētījumu 
veikšanai 

izmantojamās 
iekārtas 
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Nozīmīgākās  zinātnisko pētījumu veikšanai 

izmantojamās iekārtas 
 

Materiālu un konstrukciju institūts 
 

 
1.attels. Instron 8802 250 kN statiskās un dinamiskās slogošanas iekārta  

 

 
2.attēls. Instron 8872 10 kN statiskās un dinamiskās slogošanas iekārta 
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3.attēls. Instron Dynatep dinamiskās slogošanas iekārta 

 

 
4.attēls. ISI-SYS lāzera vibrogrāfs 
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5.attēls. Polytec PSV- 400 lāzera vibrometrs 

 
 
 

 
6.attēls. UltraskaĦas iekārta konstrukciju sagrūšanas procesu izpētei. 
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7.attēls. ZWICK-100 kN universālā pārbaudes iekārta. 

 
 
 
 
 

 
8.attēls. ZWICK-Roell termokamera 
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9.attēls. SUNRISE klimatiskā kamera 

 

 
10.attēls. RETSCH PM400 planetārās dzirnavas 
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11.attēls. Paraugu karsēšanas krāsns (temperatūra līdz 16000C) 

 
 

 
12.attēls. CONTROLS 3000kN spiede 
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13.attēls. Lieces rāmis, CONTROLS  vidējo izmēru konstrukciju mehāniskai pārbaudei 

 

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 
 
 

 
14.attēls. FORM+TEST UPB 86/200 200kN universālā pārbaudes mašīna 
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15.attēls. HBM daudzkanālu automātiskā reăistrējošā iekārta 8 kanālu SPIDER-8 - 

Konstrukciju darbības analīzei laboratorijas apstākĜos. 
 
 
 

 
16.attēls. UltraskaĦas iekārta TICO betona stiprība noteikšanai (attēlā pa kreisi) un Šmita 

āmurs (attēlā pa labi) 
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17.attēls. Pusautomātiskā pārbaudes mašīna 3000 kN Controls 50-C56G2 – 

Konstrukciju/materiālu mehānisko īpašību noteikšanai. 
 
 

 
18.attēls. Hidrauliskā spiede ПСУ-1250 kN. 
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19.attēls. Universālā pārbaudes mašīna. 

 
 

 
20.attēls. Universālās pārbaudes mašīna. 
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21.attēls. Lieces rāmis, Controls 50-C1400 - vidējo izmēru konstrukciju mehāniskai 

pārbaudei 
 

 

 
22.attēls. Materiālu un konstrukciju ilgstošās pārbaudes stendi – 18 gab. - konstrukciju 

elementu un   to pastiprinājumu ilglaicīga darba analīzei. 
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Transportbūvju institūts 
 

 
23.attēls. VIATEST bitumena ekstrakcijas iekārta 

 
 

 
24.attēls. Asfaltbetona cilindrisko paraugu sagatavošanas Maršala āmurs skaĦu 

absorbējošajā skapī. 
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25.attēls. Vakuuma iekārta asfaltbetona maksimālā blīvuma noteikšanai 

 
 
 
 

 
26. attēls. Asfaltbetona paraugu hidrostatiskās svēršanas iekārta 

 
 
 
 
 
 
 



RTU Būvniecības fakultātes doktorantūra 
Būvniecības programma 

261    

 
27.attēls. CONTROLS asfaltbetona masas jaukšanas iekārta. 

 

 
28.attēls. COOPER Maršala cilindrisko paraugu triaksiālās testēšanas iekārta. 
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29.attēls. VIATEST automātiskā 300 mm diametra sietu kratīšanas iekārta. 

 
 
 
 

 
 

30.attēls. Maršala cilindrisko asfaltbetona paraugu testēšanas spiedes.  
CONTROLS (attēlā pa kreisi) un VIATEST 30 kN (attēlā pa labi). 

 
 
 
 



RTU Būvniecības fakultātes doktorantūra 
Būvniecības programma 

263    

 

 
31.attēls. NOPTEL lāzerierīce konstrukciju vibrāciju mērīšanai. 

 
 

 
32.attēls. NOPTEL iekārtas uztvērējs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RTU Būvniecības fakultātes doktorantūra 
Būvniecības programma 

264    

 
 

33.attēls. Elektroniskais tahimetrs  „TRIMBLE” 
 
 

 
 

34.attēls. Elektroniskie nivelieri „LEICA” (attēlā pa kreisi) un  
„TRIMBLE” (att ēlā pa labi). 
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3. Pielikums –  
Inform ācija par 

programmu 
salīdzinājumā izmantoto 

universitāšu 
doktorantūras studiju 

programmām 
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 CTU FCE Student Doctoral Degree Programme Information   Search  Česky   
 

  

 

Information on the Foreign Doctoral Degree Program at the Faculty of Civil 
Engineering 

Print version 

 
   

The Doctoral Degree Program is offered to civil engineers who wish to prepare for their future scientific research career. The study lasts four years and is completed by the defense of 
the doctoral thesis upon which the degree of Ph.D. is conferred (to be used after the name). The duration of the Doctoral Degree Program can be shortened depending on the 
intensity of the student´s work.  

   

11.6 The Faculty of Civil Engineering offers the fo llowing branches of 
study  

   

Doctoral Degree Program - P 3607 CIVIL ENGINEERING 
Code  Branch of study  Director of study 

3607V004  Economics and Management in Civil Engineering  doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 

3911V005  Physical and Material Engineering  prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 

3607V009  Building and Structural Engineering  prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. 

3608V001  Building Engineering  prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 

3902V034  Systems Engineering in the Building Industry and Capital Construction  doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc. 

3607V034  Mathematics in Civil Engineering  prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. 

3904V007  Environmental Engineering  doc. Ing. Karel Vrána, CSc. 

3607V027  Water Engineering and Water Management  prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. 

   

Doctoral Degree Program - P 3646 GEODESY AND CARTOG RAPHY 
 

 

Code  Branch of study  Director of study 

3646V003  Geodesy and Cartography  prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. 

   

Doctoral Degree Program - P 3502 ARCHITECTURE AND B UILDING 
ENGINEERING 

Code  Branch of study  Director of study 

3501V011  Architecture and Building Engineering  doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. 

3501V013  Sustainable development and industrial heritage  prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger 
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11.7 Information for Foreign Doctoral Degree Progra m Applicants  

Faculty offers three year's Doctoral Degree Program to foreign applicants.  

Doctoral studies are presumed for university graduates who have achieved a level of study corresponding to MSc. In order to be able to assess the student's previous study results, 
the Faculty requires a copy of the diploma testifying to previously attained education and a list of courses passed during his/her university studies with corresponding marks to be 
attached to the application form. Based on these materials, the Faculty verifies whether the applicant qualifies for the pertinent branch of the Doctoral Degree Program.  

The candidate has to choose the study branch according to his specialization before submission of his application for study. He has to contact the Director of this study branch with 
the help of the Department for Science and Research. The Director of study branch will nominate his supervisor and determine the department where the student will conduct his 
study. The supervisor will guide the student during his study.  

Applications are commonly processed twice a year. The opening procedure commonly includes the interview with the director of study branch and the supervisor.  

Ph.D. students design their own individual plan of study that must list six courses suggested by the supervisor. These courses are compulsory. In addition, optional courses may be 
added to the plan upon the supervisor's recommendation. During the initial two years of study, doctoral students attend lectures selected by their supervisors.  

Students of the Doctoral Degree Program have to pass mandatory examinations in two foreign languages, including compulsory English and another foreign language (out of Czech 
language) that can be selected from options offered by the Department of Languages. However, attendance in the language courses is not obligatory for students with a good 
command of the languages who are able to meet the examination requirements without any special preparation. Further information can be obtained from the Department of 
Languages at the faculty.  

Ph.D. students do not attend any compulsory lectures in their third year of study; they concentrate on the preparation for the State Doctoral Examination and continue their work on 
the doctoral thesis.  

The department where the student pursues his/her study can assign him/her up to 4 hours weekly of the unpaid teaching load of the lecturer. In addition to it, Ph.D. students can 
teach half of the paid load maximum as lecturers upon consent of the supervisor. Furthermore, they are responsible for participating in the departmental research activities in order to 
gain research experience.  

The Ph.D. students prepare for the State Doctoral Examination that is to test the scope and quality of the students' knowledge within the entire specialization and their ability to 
acquire and implement new knowledge creatively. This examination has to be passed within four years from entering the Doctoral Degree Program. At this exam, doctoral degree 
students are expected to prove their professional theoretical knowledge covering their entire specialization. In order to be able to achieve this goal, they must prepare for this 
examination throughout the whole period of their study.  

Furthermore, Ph.D. students must defend their doctoral thesis. At the beginning of their study, doctoral students select the subject specification for their doctoral thesis and centre 
their research activities around it. The work on thesis is specifically intensive in the third year of studies.  

Ph.D. students must submit their doctoral thesis within the period not exceeding seven years after their registration for study. Thereafter the defense of the doctoral thesis will not 
exceed eight years.  

The Doctoral Degree Program can be studied either in Czech language or in English. The form of the Doctoral Degree Program study can be either full-time or part time.  

   

11.8 Fees and scholarships for studying foreign stu dents studying in 
English language 

Fees paid by foreign Ph.D. students studying in Eng lish full-time as well as part-time   

The tuition fee for foreign Ph.D. student studying in English is determined in the maximum height 86,000 CZK (3,100 Euro) per semester or to put it differently in the maximum height 
172,000 CZK (6,200 Euro) per year according to the Rector's directive Nr. 2/2007 from February 1, 2007. The exact height of the fee specifies the Dean in the contract (agreement) 
with the student. The Dean is empowered to shorten this fee up to excuse under special circumstances and with released written arguments. Accommodation, board and health 
insurance are arranged and covered by these doctoral students themselves.  

Scholarships for foreign Ph.D. students studying in  English full-time   

Foreign Ph.D. student studying in English  is furthermore able to ask (apply) the university Rector for the study scholarship after the second study semester in accordance with the 
study results and his supervisor's evaluation (provided he was exempted of the study fee). The faculty Dean is authorized to the issue of exceptions. The scholarship can be paid only 
for "standard study time", i.e. 48 months.  

   

11.9 Scholarships for full-time studying foreign st udents studying in 
Czech language 

Ph.D. students studying in Czech language do not pa y any fee.   

Successful candidates for full-time study, who are graduated civil engineers, receive the student status for another three years. Thus, they are entitled for a monthly scholarship, food 
vouchers and accommodation in university halls of residence at the reduced student price. They can also receive a reduction on the public transportation pass. Foreign Ph.D. 
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students studying in Czech language have to arrange and cover health insurance themselves if they do not have the Czech citizenship.  

Doctoral Degree studies based on Czech government s cholarships  are offered in the Czech language. These studies are preceded by a year intensive course of the Czech 
language organized in the town situated about 50 km away from Prague. Information on government scholarships may be obtained at the Czech Embassy. Government scholarships 
holders are offered accommodation in student halls of residence, they are under health insurance schemes, and may take meals in students dining halls similarly to other students. 
However, the number of these scholarships is not high and neither is the probability of being awarded one. These foreign Ph.D. students studying in Czech language get during their 
three years study the scholarship according to the table adopted by the faculty management:  

   

semester height of scholarship  

1 5 300 Kč 

2 5 600 Kč 

3 6 000 Kč 

4 6 500 Kč 

5 7 000 Kč 

6 7 500 Kč 

   

The government scholarship can be paid only for "standard study time", i.e. 48 months.  

Other foreign Ph.D. students studying in Czech lang uage  are considered as the Czech students. They do not pay the study fee (only the mandatory entrance fee 500 CZK) and 
are allowed to get the scholarship as the Czech students. The minimal (starting) amount is 5 300 CZK (Czech Crowns) net. From the second semester the scholarship can increase 
according to the student's study results. The amount of the scholarship to be paid to the student can change (up and down) every semester and is determined by the department 
based on the supervisor's assessment of the student performance in the previous semester. The scholarship can be paid only for "standard study time", i.e. 48 months.  

Moreover, the Dean of the Faculty of Civil Engineering can grant special financial rewards to students for excellent study results or for covering their social expenses upon suggestion 
of the supervisor.  

If a full-time Ph.D. student succeeds in receiving a short-term (6 months maximum) scholarship at a university abroad, his supervisor can adjust his plan of study to make the student 
one-semester study, including examinations, at the host institution possible. Should the academic stay abroad not exceed six months, the student is entitled to receive both the 
scholarship at the Faculty of Civil Engineering and the scholarship at the host institution.  

Part-time study  Part-time study can be conducted by two categories of Ph.D. students, including  

• staff members of other institutions, self-employed entrepreneurs, and/or private subjects, and  

• staff members of the Faculty of Civil Engineering.  

The responsibility of part-time Ph.D. students to study and pass examinations is equal to that of full-time students, however, part-time students take compulsory consultations instead 
of attending lectures in semester time. The Ph.D. student's supervisor determines the number of compulsory consultations per semester. In the contrast to full-time Ph.D. students, 
part-time Ph.D. students have no responsibilities at their departments, and also no benefits, such as the scholarship, food vouchers and accommodation in university halls of 
residence at the reduced student price. They cannot also receive a reduction on the public transportation pass.  

   

In order to be able to settle in writing any possible inadequacies occurring in the submitted materials, the Faculty requires the application forms to be sent in the first half of May and 
December. The academic year for the Doctoral Degree Program commences on the 1st March and 1st October every year.  

The applications send you please to Mrs. V.Kabilkova at the Department for Science and Research.  

For further information write to: 
Faculty of Civil Engineering, CTU Prague 
Department for Science and Research 
Ing. Radmila Hamarová 
Thakurova 7 
CZ 166 29 Prague 6, Czech Republic 

E-mail: hamarova@fsv.cvut.cz  
 
 

Print version 
  

 CTU FCE Student Doctoral Degree Programme Information   Search  Česky   
 
  Responsible: prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Webmaster: Ing. Zora Zaleska Last update: Wednesday, April 16 2008, 08:44       
 
©2006 CTU in Prague, Fac. of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Phone (+420) 224 351 111; Fax (+420) 224 357 071; Email: mail@fsv.cvut.cz 
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TUW - Studienplan Doktorate       Gültig ab 1.10.2007 

 
Studienplan für das Doktoratsstudium der 
{Naturwissenschaften// 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften// 
Technischen Wissenschaften} 
an der TU Wien 
An der TU Wien wird gemäß §54 UG 2002 und im Rahmen des UG 2002 in der 
geltenden Fassung sowie des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen 
der 
Satzung der TU Wien folgender Studienplan für das Doktoratsstudium der 
{Naturwissenschaften// 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften//Technischen Wissenschaften} 
erlassen: 

§1 Bildungsziele und Qualifikationsprofil 
Ziel des Doktoratsstudiums an der TU Wien ist es, im Bereich der 
{Naturwissenschaften// 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften//technischen Wissenschaften} 
durch selbstständige Forschung zur Entwicklung der Wissenschaften 
beizutragen. 
Die Studierenden erwerben im Doktoratsstudium die Fähigkeit, komplexe 
wissenschaftliche 
Probleme der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung 
auf hohem internationalen Niveau entsprechend den anerkannten 
wissenschaftlichen 
Standards zu lösen. 
Weiters dient das Doktoratsstudium der Heranbildung und Förderung des 
wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Die Absolventinnen und Absolventen des Doktoratsstudiums 
sind befähigt, innovative Forschung, alleine sowie im Team, durchzuführen 
sowie koordinierende und leitende Funktionen zu übernehmen. 

§2 Zulassung 
Zulassungsvoraussetzung für das Doktoratsstudiums an der Technischen 
Universität 
Wien ist der Abschluss eines fachlich einschlägigen an der TU Wien 
eingerichteten 
Diplom-, Master- oder Lehramtsstudiums oder eines fachlich einschlägigen 
Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären 
Bildungseinrichtung, das einem an der TU Wien eingerichteten Diplom- oder 
Masterstudium nach Inhalt und Umfang gleichwertig ist. Die Zulassung zum 
Doktoratsstudium 
kann gemäß §5, Abs. 3 FHStG auch auf Grund des Abschlusses 
eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Diplomstudienganges oder 
Fachhochschul- 
Masterstudienganges erfolgen. 
Bei einer Zulassung zum Doktoratsstudium auf Grund des Abschlusses eines 
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fachlich einschlägigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung oder auf Grund des Abschlusses 
eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Diplomstudienganges oder 
FachTUW 
- Studienplan Doktorate Gültig ab 1.10.2007 

hochschul-Masterstudienganges kann der Vizerektor für Lehre, gegebenenfalls 
nach Anhörung bzw. auf Vorschlag der zuständigen Studiendekanin/ des 
zuständigen 
Studiendekans, die Absolvierung von Lehrveranstaltungen vorschreiben, um 
die Voraussetzungen für die Durchführung des angestrebten Doktoratsstudiums 
zu 
schaffen. Die Auswahl dieser Lehrveranstaltungen erfolgt vor Beginn des 
Doktoratsstudiums 
und ist Bestandteil des Zulassungsbescheides. 

§3 Dauer und Umfang des Studiums 
(1) Das Doktoratsstudium ist mit einem Gesamtumfang von 180 ECTS-Punkten 
auf 
eine Regelstudiendauer von drei Jahren ausgerichtet 
(2) Das Doktoratsstudium umfasst die Absolvierung von Lehrveranstaltungen im 
Rahmen der Wissenschaftlichen Vertiefung, das Verfassen einer Dissertation 
sowie 
die Dissertationsverteidigung. 
(3) Im Rahmen der Wissenschaftlichen Vertiefung sind Lehrveranstaltungen im 
Ausmaß von 18 ECTS-Punkten zu absolvieren. 
(4) Der Dissertation und der Dissertationsverteidigung entsprechen 162 
ECTSPunkte. 
Ad (1): 
Das Doktoratsstudium muss nicht verpflichtend 3 Jahre in Anspruch nehmen. 
Bei 
einer jährlichen Studienbelastung von 60 ECTS-Punkten soll der Arbeitsaufwand 
des Doktoratsstudiums 3 x 60 = 180 ECTS-Punkten entsprechen (siehe §4, Abs. 
1, 
Zi 1 des studienrechtlichen Teils der Satzung der TU Wien). 

§4 Lehrveranstaltungen der 
Wissenschaftlichen Vertiefung 
(1) Die im Rahmen der Wissenschaftlichen Vertiefung ausgewählten 
Lehrveranstaltungen 
müssen in einem thematischen Zusammenhang zur Dissertation stehen. 
(2) Die Auswahl hat zu Beginn der Dissertation im Einvernehmen mit der 
Betreuerin 
/ dem Betreuer der Dissertation zu erfolgen und bedarf der Genehmigung durch 
das zuständige studienrechtliche Organ. Eine Änderung der Auswahl der 
Lehrveranstaltungen 
kann auf Antrag der Studierenden im Einvernehmen mit der 
Betreuerin/ dem Betreuer vom zuständigen studienrechtlichen Organ vor 
Einreichen 
zum Rigorosum genehmigt werden. 
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Eine Anerkennung („Anrechnung“) von Prüfungen durch die zuständige 
Studiendekanin 
/ den zuständigen Studiendekan kann erst erfolgen, nachdem die Auswahl 
der Lehrveranstaltungen gemäß §3 genehmigt wurde. 
TUW - Studienplan Doktorate Gültig ab 1.10.2007 

Leistungen im Rahmen von Publikationen, die nicht Teil der Dissertation sind, 
oder 
von wissenschaftlichen Vorträgen bei wissenschaftlichen Tagungen können 
ausschließlich 
im Rahmen von geeigneten Lehrveranstaltungen beurteilt werden. 
Unberührt davon bleibt die Anerkennung von wissenschaftlichen Leistungen 
gemäß 
§ 78 (3) UG 2002 an außeruniversitären Forschungsinstituten. 

§5 Dissertation 
(1) Das Thema der Dissertation muss einem an der TU Wien vertretenen Fach 
zuordenbar sein. 
(2) Das Thema sowie die Betreuerin/ der Betreuer der Dissertation bedürfen 
gemäß 
§23, Abs. 6 des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen der Satzung der 
TU Wien der Genehmigung durch das zuständige studienrechtliche Organ. 
Diese Genehmigung ist vor Beginn der Bearbeitung des Dissertationsthemas 
einzuholen. 
(3) Eine Dissertation ist eine selbstständig durchgeführte wissenschaftliche 
Arbeit. 
(4) Die Dissertation ist als abschließende schriftliche Arbeit beim zuständigen 
studienrechtlichen Organ zur Beurteilung einzureichen. 
(5) Nach Möglichkeit soll eine / einer der beiden Beurteilerinnen / Beurteiler 
Universitätslehrerin 
/ Universitätslehrer an der TU Wien sein, die / der zweite Beurteilerin 
/ Beurteiler einer anderen Fakultät oder Universität oder einer externen 
Forschungsinstitution angehören. Im Falle eines interdisziplinären 
Dissertationsthemas 
sollen die Beurteilerinnen / Beurteiler die beteiligten Disziplinen vertreten. 
Ad (2): 
Sowohl das Thema (Arbeitstitel) als auch die Betreuerin / der Betreuer kann 
durch 
den Studiendekan im Einvernehmen zwischen Studierender / Studierendem und 
Betreuerin / Betreuer während der Dissertation noch geändert werden, es muss 
aber gewährleistet sein, dass jederzeit eine Lehrende/ ein Lehrender für die 
Betreuung 
der Dissertation verantwortlich ist. 
Ad (4): 
Gemäß § 23, Abs. 7 des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen ist die 
abgeschlossene Dissertation bei der zuständigen Studiendekanin / beim 
zuständigen 
Studiendekan einzureichen. 
Ad (5): 
Die zuständige Studiendekanin/ Der zuständige Studiendekan hat die 
Dissertation 
zwei Universitätslehrern/ Universitätslehrerinnen - gemäß §23 Abs. 4 und 5 des 
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Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen - mit geeigneter Qualifikation 
vorzulegen, welche die Dissertation innerhalb von höchstens 4 Monaten zu 
beurteilen haben. 
TUW - Studienplan Doktorate Gültig ab 1.10.2007 

§6 Rigorosum 
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Rigorosum sind: 
a. der positive Abschluss der Prüfungen zu allen bei der Zulassung zum 
Doktoratsstudium vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen; 
b. der positive Abschluss der Lehrveranstaltungen aus der Wissenschaftlichen 
Vertiefung 
c. die positive Beurteilung der Dissertation. 
(2) Das Rigorosum (Dissertationsverteidigung) ist eine öffentlich zugängliche 
kommissionelle Gesamtprüfung. Die Dissertationsverteidigung umfasst einen 
wissenschaftlichen Vortrag der Kandidatin / des Kandidaten über Inhalte und 
Ergebnisse der Dissertation sowie eine Diskussion und Befragung über Inhalte 
und Ergebnisse der Dissertation und des damit thematisch 
zusammenhängenden 
wissenschaftlichen Umfeldes. 
(3) Der Prüfungssenat des Rigorosums besteht aus drei bis fünf Mitgliedern, die 
gemäß §13, Abs. 1 und 2 des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen 
der 
Satzung der TU Wien herangezogen werden. Die Betreuerin/ Der Betreuer der 
Dissertation ist grundsätzlich als Mitglied des Prüfungssenats zu bestellen. 
Beide 
Beurteilerinnen/ Beurteiler sollen nach Möglichkeit Mitglieder des 
Prüfungssenats 
sein. Nach Möglichkeit soll zumindest ein Mitglied des Prüfungssenats einer 
anderen Universität (möglichst aus dem Ausland) angehören als die Betreuerin/ 
der Betreuer. 

§7 Prüfungsordnung 
(1) Die Note der Dissertation wird gemäß §23, Abs. 8 und 9 des Satzungsteils 
Studienrechtliche Bestimmungen der Satzung der TU Wien von den beiden 
Beurteilerinnen/ Beurteilern festgelegt. 
(2) Die Note des Rigorosums (der Dissertationsverteidigung) wird vom 
Prüfungssenat 
des Rigorosums festgelegt. 
(3) Die Gesamtbeurteilung gemäß §73, Abs. 3 UG 2002 ergibt sich aus der Note 
für 
die Dissertation sowie der Note über das Rigorosum (die 
Dissertationsverteidigung). 

§8 Verliehener akademischer Grad 
Der Absolventin/ Dem Absolventen wird der akademische Grad { Doktorin / 
Doktor 
der Naturwissenschaften“, abgekürzt jeweils „Dr.rer.nat.“/ „Doktorin/ Doktor der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, abgekürzt jeweils „Dr.rer.soc.oec.“// 
„Doktorin/ Doktor der Technischen Wissenschaften“, abgekürzt jeweils 
„Dr.techn“} verliehen. 
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Curricular register 

EAED02 Civil and Environmental Engineering 

Faculty/College Faculty of Civil Engineering 

Study domain Engineering, Manufacturing and 
Construction 

Study field Architecture and building 

Title of curriculum Ehitus ja keskkonnatehnika (in 
Estonian) 
Civil and Environmental Engineering 
(in English) 

Level of curriculum Doctor 

Capacity of curriculum 160 CP 

Nominal study period 4 years 

Admission requirements In order to commence with doctoral 
studies, the applicant shall have a 
master's degree or a comparable 
education. Commencement with 
studies shall follow the procedure 
established by the University 
Academic Council. 

Language of Instruction Estonian 

Degrees granted filosoofiadoktor (ehitus ja 
keskkonnatehnika) (in Estonian) 
Doctor of Philosophy (Civil and 
Environmental Engineering) (in 
English) 

  

Endorsed by the TUT Council 19.02.2002 no 26 

Registered in the Ministry of Education 01.06.2002 no  

Decisions of accreditation 19.02.2007 no 145, 19.02.2014 
accredited  

Version of the curriculum EAED02/02 (valid from 2002 admission)  

Educational aims of the curriculum 

The aim of curriculum is: studies based on the scientific approach for obtaining 
of individual skills for scientific research or individual work as highly qualified 
professional engineer in the field of civil or environmental engineering.   
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List of specializations 1 civil and environmental engineering  

Structure of the curriculum 

Part of the curriculum 

Code  Type  CP  

K General studies 10 

L Basic studies 0 

M Core studies 0 

N Special studies 25 

R Free choice courses 0 

O Practice 0 

P Graduation thesis 125 

  Total   160 

 

Condition of graduation 

The full completion of the doctor program, submission and defence of the 
qualification paper. Passing at least three examinations. At least 75% of studies 
(in credit points) shall be conducted at the level of doctoral studies. The lowest 
mark to be taken into account during the studies shall be "2"(satisfactory).  

 

List of courses according to curricular parts 

General studies    10 CP  

 
Compulsory courses 5 CP  

Code Title of course CP 

HHF9030 Philosophy of Science 2,5 

HUP9010 Organisation of Research and Education 2,5 

 
Optional courses (at least 5 CP)  

Code Title of course CP 

HHP9010 Psychology of Personnel Management and Leadership 2,5 

TMK9310 Project Management 3 

YMM9060 Mathematics for Doctoral Students I 3,5 

HHP9020 Didactics for Tertiary Education 2,5 

YMR9140 Mathematics for Doctoral Students II 3,5 

Special studies    25 CP  
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Specialization: 1 civil and environmental engineering 

Compulsory courses 25 CP  

Code Title of course CP 

EXX9030 General Doctor's Study 6 

EXX9040 Special Topics in Doctor's Study 6 

EXX9010 Doctor's Seminar 4 

EXX9020 Professional Practice 3 

EXX9050 Publication of Scientific Reseach Results 6 

 
Optional courses (at least 0 CP)  

back 
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4.Pielikums 
Ikgadējie 

pašnovērt ējuma 
ziĦojumi 
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Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

 
Doktorantūras studijas 
 
 
Profils Būvniecība 
RTU programma Būvniecība 
Studiju l īmenis Doktora studijas 
Nominālais studiju ilgums 3 gadi 
Studiju apjoms 144 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība InženierzinātĦu maăistrs būvzinātnē 

Maăistra profesionālais grāds būvniecībā 
Maăistra profesionālais grāds transportbūvēs vai tai 
pielīdzināta izglītība 

Iegūstamā kvalifik ācija InženierzinātĦu doktors  
Studiju programmas 
mērėi 

a) sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus 
zinātnis-kajam darbam 

 b) izglītības darbam augstskolās būvniecības jomā 
 c) patstāvīgai zinātnisko pētījumu veikšanai un 

vadīšanai 
Uzdevumi d) apgūt zinātniskās pētniecības metodes; 

e) izstrādāt promocijas darbu 
f) publicēties citējamajos avotos un uzstāties 

zinātniskajās konferencēs ar referātiem. 
 

Studiju programmas attīstība 
 

IzmaiĦas studiju programm ā un studiju pl ānā 
 
IzmaiĦas akadēmiskajā studiju programmā BDBO “Būvniecība” atskaites periodā nav 
veiktas. 

Studiju programmas atbilst ība akadēmisk ās izgl ītības 
standartam. 
 
MK Noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” definētās 
prasības par doktorantūras studiju programmām (studiju ilgums 3 gadi un apjoms 
144KP) ir izpildītas.  

. 
 

Studiju programmas praktiskā realizācija 

Pasniegšanas metodes 
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Doktorantūras studijas raksturojas ar Ĝoti mazu studentu skaitu studiju programmās un 
līdz ar to, bieži vien, profilējošo priekšmetu studijas ir konsultācijas un diskusijas ar 
priekšmeta pasniedzēju. Šis studiju aspekts Ĝauj ievērojami dziĜāk, salīdzinot ar 
bakalauntūras un maăistratūras studijām, izprast apgūstamo vielu. Minētais kopumā 
norāda uz Ĝoti lielo patstāvīgā darba īpatsvaru doktorantūras studijās.  
 

Programmas realiz ācijas resursu anal īze 
 
3.2.1 Būvniecības fakultātē  
 

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā sākusies straujāka Būvniecības fakultātes korpusu 
infrastruktūras uzlabošana. Tā, līdz 2005.gada 1.septembrim jau ir nomainīti 166 logi (tai 
skaitā 71 ar koka rāmjiem un 95 ar plastmasas rāmjiem) no kopējiem 660. Līdz ar to 
jauno logu īpatsvars sastāda 25%. Atsevišėi jārunā par jumta logiem. Šeit stāvoklis ir 
nedaudz savādāks: 
Āzenes 16 korpusā nomainīti 72 jumta logi no 92 (78%) 
Āzenes 20 korpusā nomainīti 12 jumta logi no 90 ( 13%). 
 
Abu fakultātes korpusu gaiteĦos un kāpĦu telpās nomainīti 60 radiatori. Nomainīti arī 
206 ventiĜi apkures sistēmas cauruĜvadu sistēmā. Pagrabā nomainīti 7 m ∅100 mm 
cauruĜvada. SIA „Moduls Rīga” Āzenes 16 pagrabā ierīkoja apgaismes sistēmu. 
 
Saimnieciskā kārtā izveidota videonovērošanas sistēma ar 12 videokamerām. Diemžēl 
tās efektivitāte nav sevišėi augsta, jo nu garnadži pārcēlušies uz vietām, kuras nav 
aptvertas ar novērošanu. Daudzo zādzību dēĜ vairākas struktūrvienības nomainījušas 
parastās koka durvis uz metāla durvīm, piemēram, Būvkonstrukciju katedra. 
 
 

3.2.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
 

Izremontēta viena pasniedzēju telpa (18 m2) par mācību procesam atvēlēto finansējumu 
no maksas studentu līdzekĜiem.  
 
Datorklasē izstrādāts viens jauns komplekss laboratorijas darba apraksts „Būvju telpiskā 
projektēšana” datorizētajā projektēšanā būvniecībā. 
 
Veikta priekšmeta BTG131 praktisko un laboratorijas darbu uzdevumu saskaĦošana ar 
dažādiem studiju virzieniem (būvniecības, mašīnzinības, materiālzinības) vairāk 
atbilstošiem un praktiski noderīgākiem: 
• Sagatavots jauns uzdevumu komplekts būvniecības fakultātes studentiem 

priekšmetā BTG131 par tēmu „Cilindra šėēlumi” (30 individuāli uzdevumi); 
• Sagatavots jauns uzdevumu komplekts mašīnzinību fakultātes studentiem 

priekšmetā BTG131 par tēmu „VītĦu savienojums” (18 individuāli uzdevumi); 
• Sagatavots jauns uzdevumu komplekts ar metodiskiem norādījumiem būvniecības 

fakultātes studentiem priekšmetā BTG131 par tēmu „Prizmas šėēlumi” (30 
individuāli uzdevumi); 

Sagatavoti inženiergrafikas standartus skaidrojoši plakāti darbam auditorijās (9 gab. A1 
formāts). 
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Apgūta un ieviesta studentu apmācībai jauna programmatūra neklātienes studentiem: 
pazīmju bāzētās (Feature Based) datorizētās projektēšanas programmatūra SolidWorks. 
(M. Dobelis) 
 
Regulāri atjaunināta un papildināta profesora grupas interneta mājas lapa 
http://bf.rtu.lv/~grafika 
 
Iegādāta jaunākā licencētā ArchiCAD programmatūra (versija 9, tīkla variants mācību 
klasei) Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupas vajadzībām 
studentu apmācībai. Diemžēl vājā tehniskā nodrošinājuma dēĜ datorklasē, jaunāko 
versiju nevar izmantot, jo datoru veiktspēja to neĜauj. 

 
3.2.3 Transportbūvju institūtā 
 

Iegādāti 4 klēpjdatori.  
 
CeĜu un tiltu katedra ir papildināta ar jauniem materiāliem, ko atsūtījis ASV Federālās 
ceĜu administrācijas darbinieks Jānis GrāmatiĦš.  
 
Sakārtota datorklase ar jauniem galdiem un žalūzijām; sakārtoti datortīkli. Iegādāti daži 
jauni ăeodēziskie instrumenti, bet Ĝoti nepieciešams vēl iepirkt, jo pieaudzis studentu 
skaits, kā arī daĜa instrumentu bija jānoraksta kā tehniski nolietotus un novecojušus. 
 
Trūkst telpas un steidzīgi jāremontē 112.auditorija, jo pašreiz daĜu no tās aizĦem 
iebūvētas un nevajadzīgas sienas 
 
Mācību materiāli  
A.Paeglītis  Koka tilti  (lekciju konspekts), (datorraksts) Rīga, RTU, 2004 – 40 lpp. 

A.Paeglītis  Dzelzsbetona tilti (Lekciju konspekts), (datorraksts) Rīga, RTU, 2004 – 45 
lpp. 

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

Publicēts mācību līdzeklis ”Teorētiskā kartogrāfija” un palīglīdzeklis “Kartogrāfijas 
praktikums”. 

Transportbūvju institūta bibliotēka papildināta ar sūtījumiem no ASV Federālās ceĜu 
administrācijas. 
 
3.2.4 Materiālu un konstrukciju institūtā 
 
Iegādāta lāzeru iekārta konstrukciju pašsvārstību frekvenču noteikšanai – EUR 40 000,- 
(profesors A.Čate) 
 
3.2.5 Būvražošanas institūtā 
 
Renovēta, modernizēta un aprīkota Būvražošanas institūta specializētā auditorija Nr. 202 
(Sia MAXIT). 
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Studentu iesaist īšana pētnieciskaj ā darbā 
 
Studentu pētnieciskā darba rezultāti savu atspoguĜojumu ir guvuši RTU Zinātnisko 
rakstu sējumos “Arhitektūra un Būvzinātne”. Atskaites periodā ir izdots minētās sērijas 
5.sējums, kurā apkopoti sekojoši Būvniecības programmas studentu un mācību spēku 
darbi.: 
 

• Baikovs A., Rocēns K. Ar oglekĜa šėiedru lentām pastiprinātu koka siju uzvedība 
• Bulavs F., RadiĦš I., Tirāns N. Ekspluatējamu dzelzsbetona liektu elementu nestspējas 

atjaunošana un pastiprināšana pielietojot oglekĜplastu lentas 
• S. Gluhihs, A. KovaĜovs. PlātĦu vibrāciju slāpēšana izmantojot pjezoelektriskus 

aktuātorus 
• JeĜisejevs B. Modificētie ceĜu ikdienas uzturēšanas tehniskie noteikumi 
• Kains.G., Smirnovs J. CeĜu satiksmes analīze uz autoceĜiem ar paplašinātu nomali 
• Kalni Ħš K., Skuėis E. I-serdes tipa daudzslāĦu paneĜu optimizācija, izmantojot 

dažādu plātĦu modeĜus 
• Kara P., Korjakins A. Aksiāli slogotu kompozīta ribotu čaulu optimizācija 
• Kr ūkli Ħš A. Iekšējā uzspriegojuma tehniskā un ekonomiskā efekta  novērtēšana hibrīdo 

stiegroto plastiku  stiepes gadījumā 
• Kr ūkli Ħš A. Stiegroto plastiku pielietojuma tehniskā un ekonomiskā novērtēšana siju 

lieces gadījumā 
• Mežinieks K., Smirnovs J. Inteliăento transporta sistēmu izmantošanas iespēju analīze 

Latvijā. 
• Mironov V., Serdjuks D., Lapsa V. Sienas konstrukciju elementi no perforētas tērauda 

lentas 
• Mitrofanovs V., Rocēns K. Vanšu pārsegums ar režăotu tērauda loku 
• Rikards R., Korjakins A., OzoliĦš O. Pētījumi par mode I un mode II plīsuma stiprību 

cfrp vienvirziena armētiem kompozītiem  
• Ručevskis S. Bojātu/atslāĦotu kompozītmateriāla siju vibrāciju analīze 
• Serdjuks D., Rocēns K. Kompozīto vanšu materiālu un to satura ietekme uz 

deformāciju raksturu 
• Straupe V., Paeglītis A. Simetriskas vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu analītiska 

izpēte 
• Sturmanis E. Klienta un servera metadata administrēšana  Rīgas pilsētas  ăeogrāfiskā 

informācijas sistēma RĪĂIS 
• Štrauhmanis J. Kartogrāfijas galvenās problēmas un tās vieta ăeomātikas zinātnē 
• Zari Ħš A., Naudžuns J.  CeĜa segas konstrukcijas nestspējas aprēėinu praktiskās 

problēmas 
 

Starpaugstskolu un starptautisk ā sadarb ība 
 
Būvniecības fakultāte 2005.gada 3.jūnijā uzĦemta Eiropas būvniecības fakultāšu 
asociācijā (Association of European Civil Engineering Faculties). Dekāns Juris Smirnovs 
2005.gada jūnijā piedalījās minētās asociācijas Ăenerālajā Asamblejā, kas norisinājās 
Helsinku Tehnoloăijas universitātes Būvniecības fakultātē.  
 
Sākot ar 2000.g. Būvniecības fakultāte aktīvi piedalās SOCRATES projektā European 
Civil Engineering Education and Training. 2004.g. pavasarī Būvniecības fakultātes 
delegācija J.R.Naudžuna un J.Smirnova sastāvā piedalījās EUCEET Ăenerālajā 
asamblejā Maltā. 2005.gadā projekta darbība izbeidzas un 2005.g. septembrī uz 
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noslēdzošo EUCEET Ăenerālo asambleju dosies Būvniecības fakultātes dekāna 
vietnieks J.R.Naudžuns.  
 
2005.gadā Latvija uzĦemta starptautiskajā būvinženieru savienībā – European Council of 
Civil Engineers. Viens no Latvijas pārstāvjiem šajā organizācijā ir profesors Naudžuns. 
 
Nodibināta sadarbība ar ěvovas Ukrainas nacionālās tehnoloăiskās universitātes 
Kosmiskās ăeodēzijas katedru, tās profesore Dr.ě.Vitkovska stažējas Ăeomātikas 
katedrā. 
 
2004.g. pēc Maskavas Inženierbūvniecības universitātes (MIBU) vadības ielūguma 
bijušais RTU BF dekāns J.Naudžuns apmeklēja šo Krievijas augstskolu ar mērėi 
izstrādāt kopējas sadarbības vadlīnijas. Tā rezultātā RTU un MIBU noslēgusi līgumu ar 
šo lielāko  Krievijas būvinženieru sagatavošanas augstskolu. Sadarbības sākotnējās 
aktivitātes saistītas ar Būvmašīnu metodiskā materiāla sagatavošanu. 2004. un 2005.gadā 
pārstāvis no Maskavas – Rūdolfs Jansons vairākas reizes viesojās fakultātē. Esam 
pieĦēmuši lēmumu, ar RTU finansiālo atbalstu, iztulkot latviešu valodā R.Jansona 
sagatavoto Būvmašīnu terminu vārdnīcu. MISI piedāvā sagatavot speciālistu – zinātĦu 
doktoru būvmašīnu jomā. Līdz šīm neviens no Būvniecības fakultātes nav pieteicies šī 
projekta realizācijai.  

 
Materi ālu un konstrukciju instit ūtā 
 

Starptautiskie projekti: 
 
Eiropas Savienības 5. Ietvara programma: 

� Design of an Advanced Composite Production Process for the Systematic 
Manufacture of very large Monocoque Hybrid Sandwich Structures for the 
Transportation Sectors (NAS-HYCOPROD), 2002-2004, 
http://www.dappolonia.it/hycoprod/index.html ) 

 
Eiropas Savienības 6. Ietvara programma  

� Integrated Project: Integration of Technologies in Support of a Passenger and 
Environmentally Friendly Helicopter  (FRIENDCOPTER , 120 kEUR ), 2004-
2008. 

� Integrated Project: Integrated Functional Solutions for Future Metallic Sandwich 
Panels (InterSAND , 150 kEUR), 2003-2007. 

� Specific Targeted Research Project: Improved MAT erial Exploitation at Safe 
Design of COmposite Airframe Structures by Accurate Simulation of Collapse 
(COCOMAT , 307 kEUR), 2004-2008.Co-ordination Action: “Co-ordination 
Action on Advanced Sandwich Structures in Maritime Transportation” 
(SAND.CORe, 35 kEUR), 2004-2005. 

 

Dalība starptautiskās organizācijās:  
 
� IACM loceklis (International Association for Computational Mechanics) (R. 

Rikards) 
� ISMO loceklis (International Association for Structural and Multidisciplinary 

Optimization)(R. Rikards)  
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� Starptautiskā žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas loceklis 
(R. Rikards)  

� Starptautiskā žurnāla “Mechanics of Composite Materials and Structures” 
redkolēăijas loceklis (R. Rikards)  

 

Starptautiskas vizītes:  
 

Kaseles Tehniskā universitāte (Vācija) 
 

• Līdzdalība  Latvijas – Vācijas bilateriālā kooperācijas projektā   WTZ LVA 
00/003 “Innovative materials on the base of modified wood fibre and 
poliolefins”. 

 
c) Drēzdenes universitāte (Vācija) 
 

• Vadošais pētnieks Jevăēnijs Barkānovs veica zinātnisko darbu Drēzdenes 
Tehniskā Universitātē (2004.g.). 

 
Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
 
Dalība starptautiskajās organizācijās: 
� BRI - Eiropas komisijas COST akcijas "Konstrukciju kvalitātes uzlabošana, 

izmantojot jaunās tehnoloăijas" vadības komitejas loceklis (K.Rocēns) 
� Reăionālās koordinācijas padomes pie starptautiskās koksnes akadēmijas 

"Mūsdienu koksnes zinātnes problēmas" loceklis (K.Rocēns). Eksperts "Koksne, 
koksnes materiāli, izstrādājumi un konstrukcijas" pie maskavas valsts mežtehnikas 
universitātes (K.Rocēns) 

� Starptautiskā žurnāla "Civil Engineering and Management" - redkolēăijas loceklis 
(K.Rocēns) 

� M. Dobelis un J. Auzukalns ir BALTGRAF asociācijas periodiskā rakstu krājuma 
redkolēăijas locekĜi. 

� M. Dobelis ir Baltijas republiku ăeometrijas un inženiergrafikas asociācijas 
BALTGRAF prezidents (no 2002. g.). 

� M. Dobelis ir LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātĦu 
apakšnozares Profesoru padomes loceklis. 

 
Transportbūvju instit ūtā 

 
Starptautiskie projekti:  
 
� SOCRATES projekts – EUCEET II (European Civil 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; 
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� CEN TC104/SC8 asociētais dalībnieks – A.Paeglītis 
 
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”. 

Sadarb ība ar darba dev ējiem. 
 
Sadarbībā ar Latvijas izglītības fondu un Latvijas AutoceĜu direkciju, Transportbūvju 
virziena studentiem ir iespējas piedalīties konkursā par labāko zinātnisko darbu un 
konkursā par papildus stipendijām. Katru mācību gadu tiek prēmēti 6 labākie zinātnisko 
darbu autori un to zinātniskie vadītāji. 
 
Rīgas Domes satiksmes departamenta izsludinātajā konkursā par labāko pētniecisko 
darbu transporta jomā 2004.gadā galveno balvu ieguva 1.kursa doktoranta Viktora 
Haritonova darbs „ABS segumu izpēte Rīgas ielās”, veicināšanas prēmiju ieguva 
maăistranta K.Mežinieka darbs „Inteliăento transporta sistēmu izmantošanas iespēju 
analīze Latvijā”.  
 
Fakultātes un darba devēju sadarbība balstās galvenokārt uz abu pušu  savstarpējo 
ieinteresētību, mācībspēku dalība dažādās profesionālās apvienībās un izpaužas šādos 
veidos: 

• Mācībspēku un studentu spēja risināt uzĦēmējiem aktuālas problēmas,  
vienlaicīgi uzlabojot savu finansiālo stāvokli (pamatā – līgumdarbi, granti, 
projekti) 

• UzĦēmēju ieinteresētība daĜēji izgl ītotā (kvalificētā) darbaspēkā (pamatā – 
studentu sezonas prakses) 

• UzĦēmēju ieinteresētība kvalificētos būvinženieros patreizējos to deficīta 
apstākĜos (pamatā – studējošo stimulācija ar mērėi pēc augstskolas beigšanas 
piesaistīt uzĦēmumam) 

• Fakultātes ieinteresētība uzĦēmēju finansiālā un materiālā atbalstā infrastruktūras 
un aprīkojuma atjaunošanā, studējošo stimulēšanā (pamatā – atsevišėu auditoriju 
un ēku daĜu remonts, labāko studentu premēšana u.c.) 

• UzĦēmēju ieinteresētība sava uzĦēmuma prestiža un mecenātisma reklāmā 
topošo būvinženieru vidū (pamatā firmas prezentācija )  

Mācībspēku dalība nevalstisko organizāciju darbā, to valdēs, padomēs u.c. (piem., LBS 
valdē, LZS, LBA, LCBA, Rīgas domes Transporta sabiedriskā padome u.d.c.). 
 
Materi ālu un konstrukciju instit ūts 
 
Līgumdarbs ar SIA “Fonekss metāls”: Izmantojot granulētu  smilšveida alumīnija 
oksīdu, izstrādāt konkurētspējīgu specifikāciju sausas mūrjavas maisījumiem: 
ugunsdrošu konstrukciju montāžai, izgatavošanai, krāsns oderējuma izgatavošanai.” 
 
No 2004.okt.01.Tirgus orientēto pētījums, sadarbībā ar Rīgas vagona rūpnīcu 
“Perspektīvā tramvaja vagona virsbūves karkasa konstrukcijas projektēšana un 
ražošana” (tēma 6699). 
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Transportbūvju instit ūts 
 
Tiltu pārbaudes, 3 līgumdarbi (vad. A.Paeglītis) par kopējo summu  14868.00 LVL 
 
IZM (TOP, līg. Nr. 6815 10200 LVL) projekts “ Ielu segumu materiālu noturības 
pētījumi ar nolūku uzlabot šėembu mastikas asfalta fizikāli-mehāniskās īpašības” (vad. 
J.R.Naudžuns). 
 
2 līgumdarbi ar Rīgas Domes Satiksmes departamentu par asfaltbetona segu kvalitātes 
novērtēšanu un testēšanu (vad. J.Smirnovs).  
 
Rīgas ielu un to būvju inventarizācijas vērtības noteikšanasa un finansēšanas zemes 
grāmatā metodikas izstrāde (RTU līguma Nr. 6856) – 8600 LVL. (vad. J.R.Naudžuns). 
 
Būvražošanas institūts 
 
2004./2005. g. TOP  04-29  (RTU nr. 6836) “ Mazgabarīta elektromagnētiskā impulsu 
ăeneratora izveide un tā pielietošana”. Tēmas vadītājs prof. V. Mironovs. 

2005.g. TOP 05-27 “Sarežăītas konfigurācijas izstrādājumi no metāla pulveriem un to 
izgatavošanas tehnoloăija”. Tēmas vadītājs prof. V. Mironovs. 

2004. g. līgums Nr. 6841, SIA „RPMR”, Rīga. „Fe-Cu materiālu īpašību un mikrostruktūras 
pētīšana”. Tēmas vadītājs prof. V. Mironovs. 

2005.g. līgums Nr. 6903,  SIA „RPMR”, Rīga. “Sarežăītas formas un liela izmēra pulvera 
detaĜu izgatavošanas tehnoloăisko procesu izstrāde un izpēte.” 

2005.g. līgums Nr. 6926, Miba Sinter Holding GmbH, Austrija. “Agreement of preparation 
technical and scientifical production”. 

 
Doktorantu skaits, salīdzinot ar bakalauru studijās un maăistrantūras studijās studējošo 
skaitu ir salīdzinoši niecīgs. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka pēc doktorantūras 
beigšanas absolventi paliek strādāt RTU Būvniecības fakultātē. Līdz ar to par lielāko 
darba devēju (līdz šim)ir uzskatāma RTU Būvniecības fakultāte.  
 

Vērt ēšanas sistēma 
 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaĦā 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 saskaĦā 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.  
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Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaĦā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu “ 
Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Zināšanu pārbaude tiek veikta divreiz gadā eksāmenu 
sesiju laikā. Ar visaugstāko atzīmi – 10 balles tiek novērtētas to doktorantu  zināšanas, 
kas papildus programmā paredzētajam zināšanu apjomam par sava darba rezultātiem ir 
ziĦojuši konferencēs, iepazinušies ar citu valstu aktuālu pieredzi u.c.  

 

Studenti 
 
Būvniecības fakultātē kopumā valsts budžets finansē 29 doktorantu vietas, no tām uz 
2004.gada oktobri aizpildītas ir 28. UzĦemto studentu skaits visā Būvniecības fakultātē 
pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.). Doktorantu skaits būvniecības programmā 
arī ir palielinājies. 
 

1.tabula 
Gadi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

UzĦemtie 
studenti 

89 135 151 203 168 185 197 238 240 228 242 260 

Doktorantu 
skaits 
Būvniecības 
programmā 

- 2 4 3 4 7 10 8 9 8 6 16 

 
Zināmu laika periodu grūtības sagādāja prasības atspoguĜot pētījumu rezultātus 5 darbos, 
kas publicēti Latvijā atzītos citējamos izdevumos. Līdz ar RTU Zinātnisko rakstu 
izdošanas uzsākšanu minētā problēma ir novērsta.   
 
Patlaban Būvniecības programmas doktorantūrā studē sekojoši doktoranti: 

 
 
 
• Būvražošanas institūtā: 

• Vjačeslavs Lapkovskis, 1.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, 
Dr.habil.sc.ing. V.Mironovs 

 
 

• Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā:  
 

• Normunds Tirāns, 3.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, 
Dr.habil.sc.ing. F.Bulavs 

• Andris Baikovs, 1.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.habil.sc.ing. 
K.Rocēns 

• Viktors Mitrofanovs, 2.kurss, , zinātniskais vadītājs – profesors, 
Dr.habil.sc.ing. K.Rocēns 

 
• Transportbūvju instit ūtā 
 

• Viktors Haritonovs, 1.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. 
J.Naudžuns; 
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• Jānis Bidzāns, 1.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. 
J.Naudžuns; 

• Marina Tarasenko, 1.kurss, zinātniskais vadītājs zinātniskais vadītājs – 
profesors, Dr.sc.ing. J.Balodis; 

• Grigorijs Goldbergs, 1.kurss, zinātniskais vadītājs asoc.profesors, 
Dr.habil. sc.ing. J.Štrauhmanis. 

• Valdis Vanags, 1.kurss, zinātniskais vadītājs docents, Dr.s.ing. J.Lazdāns 
• Jānis Zvirgzds, 1.kurss. zinātniskais vadītājs docents, Dr.s.ing. J.Lazdāns 
• Jānis Kaminskis, 1.kurss, zinātniskais vadītājs asoc.profesors, Dr.sc.ing. 

U.Zuments 
• Māris KaĜinka, 1.kurss, zinātniskais vadītājs, profesors, Dr.habil.sc.ing. 

J.Randjarvs. 
 

• Materi ālu un konstrukciju instit ūtā: 
 

• Kaspars KalniĦš, 3.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, 
Dr.habil.sc.ing. R.Rikards 

• Sergejs Borisjuks, 2.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, 
Dr.habil.sc.ing. R.Rikards; 

• Patrīcija Kara, 1.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.habil.sc.ing. 
R.Rikards; 

• OĜăerts OzoliĦš, 3.kurss, zinātniskā darba tēma „Kompozīto materiālu 
plānsienu konstrukciju optimizācija”, zinātniskais vadītājs – profesors, 
Dr.sc.ing. A.Čate; 

• Sandris Ručevskis 3.kurss, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.sc.ing. 
A.Čate 

• Daina Ūzulniece, 1.kurss, zinātniskais vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. 
A.Korjakins; 

• Kaspars Bondars, 1.kurss, zinātniskais vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. 
A.Korjakins; 

• Eduards Skuėis, 1.kurss, zinātniskais vadītājs, asoc.prof., Dr.sc.ing. 
J.Barkanovs. 

 
 
 
 

Akadēmiskais personāls 
 
Doktorantūras studiju programmas ”Būvniecība” studiju zinātniskie vadītāji : 

• Dr.habil.sc.ing. prof. R.Rikards 
• Dr.habil.sc.ing. prof. K.Rocēns 
• Dr.habil.sc.ing. prof. F.Bulavs 
• Dr.habil.sc.ing. asoc. prof. J.Štrauhmanis 
• Dr.sc.ing. prof. J.Balodis 
• Dr.sc.ing. prof. J.Naudžuns 
• Dr. sc.ing. prof. A.Čate 
• Dr.sc.ing. prof. A.Paeglītis 
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• Dr.sc.ing., doc. J.Biršs 
• Dr.sc.ing. asoc.prof. U.Zuments 
• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. J.Randjarvs (Igaunija) 
• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. V.Mironovs 
• Dr.sc.ing., docents J.Lazdāns 

 
Programmā iesaistītie mācību spēki:  

• Dr.sc.ing. as. prof. R.OzoliĦš 
• Dr.sc.ing. as. prof. I.RadiĦš 
• Dr.sc.ing. as.prof. A.Skudra 
• Dr.sc.ing. as. prof. J.Smirnovs 
• Dr.sc.ing. as.prof. J.Barkanovs 
• M.sc.paed. pr.doc. I.SiliĦa 
• M.sc.phil. lekt. G.Čākure 

 
Analizējot doktorantūras studijās iesaistīto akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, 
varam secināt, ka tajā ir iesaitīti 9 profesori, 7 asociētie profesori un divi docenti, kā arī 
viens pētnieks ar Dr.sc.ing. grādu. Pasniedzēju īpatsvars ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. 
un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 90% no kopējā programmā iesaistīto pasniedzēju 
skaita. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātē kopumā, salīdzinot ar 2000.gadu, ir 
palielinājies gan profesoru gan asociēto profesoru skaits(skat 2.tabulu):. 

2.tabula 

# 
ŠTATA 
VIETA, 

SKAITS 
2000.G 

SKAITS 2004.G. 
IZMAI ĥAS 

1. Profesors  5 13 +8 
2. Asoc. prof. 8 12 +4 

 

Analizējot akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam secināt, ka darbinieku skaits 
ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 2/3 no kopējā mācību 
personāla skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, tad 
palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 

3.tabula 
Skaits # ŠTATA 

VIETA 2000.G 2002.G. 2003.G 2004.G 
1. Profesors  5 6 9 13 
2. Asoc. prof. 8 8 13 12 
3. Docents 9 11 23 27 
4. Lektors 11 6 9 11 
5. Asistents 1 2 7 5 

 

 

ĥemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 
 
Salīdzinot ar 2000.gadu, Būvzinātnes un Būvniecības studiju programmu realizējošo 
Būvniecības fakultātes struktūrvienību mācību spēku vidējais vecums ir mainījies 
sekojoši (sk.4.tabulu).  

4.tabula 
Mācību spēku 

grupa 
Vidējais vecums, gadi 
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2000.g 2002.g 2003.g 2004.g 

Profesori 60,4 59,50 59,8 61,7 
Asociētie prof. 53,2 52,71 51,00 54,2 

Docenti 54,3 56,38 59,2 60,2 
Lektori 56,7 44,37 45 46 
Asistenti 31,7 30,50 35 36 

 
Neskatoties uz jauna profesora (A.Paeglītis, dzim. 1954.g., CT katedra) ievēlēšanu 
2005.g., laiks dara savu un kopumā fakultātes akadēmiskais personāls turpina novecot 
(salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sk. 4. tabulu). Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma 
struktūra dota 1.attēlā: 
 

BF pasniedz ēju vecuma strukt ūra

0% 10% 20% 30% 40%

līdz 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

virs 60

ve
cu

m
s,

 g
ad

i

procenti
 

1.attēls 
 

Vidējais aritmētiskais mācību spēku vecums ir 59,6 gads.  
 
Tomēr jāpriecājas, ka pēdējos gados  darbu ir uzsākuši jauni inženierzinātĦu doktori – 
Viktors FiĜipenko, Diāna Bajāre, Dimitrijs Serdjuks, Genādijs Šahmenko un Leonīds 
PakrastiĦš. 
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12 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                                   +22     
Relatīva brīvība                   +3                                              
AtvaĜinājums vasarā            +3                                   +20     
Arvien kvalitatīvāks                                                                        
reflektantu kontingents      +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +22                              
                                                                             +16 
                                                                           
                                        SP+VV= +7                 +14 
                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                                                     (+6;+7) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 
                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                              Studijas ārzemēs        +2 
Konkurence             - 1                                               -4                          Starptautiskie projekti +3 
   D KOPĀ               -2                                                                    Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                                  I KOPĀ                 
+8 
                                                                                  
                                                                                   -8 
 
 
            
 
 
 
       I +D = 8-2=6                                                                                                                                                                

BF SVID  (+6;+7) 
                                                                        

2.attēls 

Vājās vietas (VV) 
Novecojis personāls                  -1 
Vāji strādā infosistēma             -2 
Slikts auditoriju aprīkojums      -2 
Trūkst mācību literatūras          -3 
Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 
Nav lielo auditoriju                   -1 
Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 
VV KOPĀ..................-15 
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Būvniecības un BūvzinātĦu programmu SVID analīze (2.attēls.) Ĝauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 

Aptaujas rezultāti  
 
Ar nolūku noskaidrot doktorantu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju 
programmu tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz 
sekojošiem anketā apkopotiem jautājumiem:  

Uzdevums Lielā 
mērā 

DaĜēji  Nemaz 

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt 
un interpretēt iegūtos datus 

   

Iegūt spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, 
kas nodrošina vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas 
priekšā 

   

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu 
zinātnisko atklājumu iespaidu uz būvniecības nozari 

   

Apgūt būvzinātnes aktuālākos jaunumus    

Iegūt spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē 

   

Iegūt kontaktus ar citu valstu zinātniekiem, piedalīties 
konferencēs 

   

 
Pavisam tika izplatītas 20 anketas, no kurām atpakaĜ saĦemtas tikai 15, tai skaitā 3 darba 
devēju, 6 pasniedzēju un 6 doktorantu aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika apstrādāti 
sekojoši: 

• Par atbildi „Lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 
• Par atbildi „daĜēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 
• Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  -2 punkti. 

 
Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. 
Līdz ar to iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām 
pusēm. Rezultāti apkopoti 4.attēlā.  
 
Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka jaunie 
inženierzinātĦu doktori nav apguvuši spēju darboties daudznozaru komandās (0%) un 
samērā vāji apguvuši spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku jautājumu izpētē (17%). 
Tas arī būtu saprotams, jo doktorantūras studijas galvenokārt paredz individuālu darbu. 
Vienlaicīgi darba devēji ir apmierināti ar būvzinātnes aktuālāko jaunumu apguves līmeni 
(100%). 
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Paši doktoranti par programmas vājo posmu uzskata nepietiekamās iespējas darboties 
daudznozaru komandās (25%), bet visaugstāk novērtē studiju laikā apgūstamo spēju 
izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu (92%).  
 
Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūta spēja organizēt kolektīvu darbu 
zinātnisku jautājumu izpētē (17%). Tāpat mazāk par 50% novērtēta studiju laikā 
iegūstamā spēja darboties daudznozaru komandā. Savukārt par vislabāk apgūto prasmi 
pasniedzēji uzskata Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas priekšā (92%). 
Tas liecina, ka jaunie inženierzinātĦu doktori lielā mērā ir gatavi uzsākt pedagoăisko 
darbību mūsu universitātē, kas ir viens no galvenajiem doktorantūras studiju mērėiem.  
 
Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā doktorantūras programma Ĝauj 
iegūt labu teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt 
komandā un organizēt tās darbu.  
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2005./2006.mācību gads.  

 

 Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
 
Īsi vērtējot izvirzītos uzdevumus un gada laikā paveikto, var apgalvot, ka 95% no 
plānotajiem uzdevumiem ir izpildīti. 
 
Izpildīts jauno speciālistu sagatavošanas plāns, ko nosaka RTU – IZM savstarpējais 
līgums. 
 
Vispārinātu darba pašnovērtējumu (SVID analīzi) sk. 2.attēlā. Analīze tika veikta 
2003.g. septembrī un koriăēta 2004.g. Ievērtējot 2.semestrī paveikto, var apgalvot, ka 
stāvoklis ir vēl vairāk uzlabojies (samazinājušās vājās vietas). Piemēram, izremontēti 
1.stāva gaitenis, 100-vietīgā (131.) u.c. auditorija, tualetes.  
 
Jāapzinās, ka arī Draudi  pieaug. Būvinženieru deficīts var radīt konkurenci to izglītībā, 
piemēram, atverot programmas LU vai “Turībā”. Taču arī šāda konkurence, kā visas 
citas, ir veselīga un jau notiek ikdienā - nav noslēpums, ka bagātie būvuzĦēmēji jau sen 
savas atvases sūta studēt uz ārzemēm, maksājot lielu naudu.  
 
Kopumā SVID analīzes dati dod pamatu secinājumam, ka fakultātes darbs atskaites 
periodā vērtējams pozitīvi. 
 
Ievērojamākie panākumi: 

� Audzis doktorantūrā studēt gribētāju skaits; 
� DaĜēji pārstrukturēta fakultāte (Būvražošanas un Būvniecības un 

rekonstrukcijas institūti); 
� Uzlabota Būvniecības fakultātes mājas lapa internetā; 
� Pieaugusi aktivitāte Eiropas finansējuma piesaistīšanai 
� Palielinājies jauno profesoru un asociēto profesoru skaits; 
� Pašu spēkiem veikts infrastruktūras uzlabojums: veiktie remontdarbi, 

auditoriju aprīkojums un labiekārtojums; 
� Progress sadarbībā ar būvuzĦēmējiem; 
� Reizē ar atjaunoto profesūru un izmaiĦām likumdošanā attiecībā uz pensijas 

vecumu sasniegušajiem profesoriem, jūtams jaunu spēku pieplūdumu, 
aktivizējies darbs fakultātē kopumā. 

 
2004.g. lielais 1. kursā uzĦemto studentu skaits (260) un kvalitāte,  nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits , kā tas ir bijis iepriekšējos gadus. TādēĜ jau šodien jādomā par 
jaunu un kvalitatīvu mācību spēku piesaistīšanu. 
 
Tuvākie plānotie uzdevumi 
 
Mācību jomā 
 
Jāturpina realizēt dzīvē RTU uzsākto stratēăiju par maăistra profesionālo un bakalaura 
profesionālo studiju uzsākšanu. Konkrēti mūsu fakultātē tas saistāms ar studiju 
programmām, kas tiek realizētas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloăijas institūtā un 
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Ăeomātikas katedrā. Dotajās struktūrvienībās jāuzsāk dokumentācijas sagatavošana 
licenču iegūšanai. 
 
Ievērojamais studentu pieplūdums liek straujāk turpināt mācību literatūras sagatavošanu. 
It sevišėi tas attiecināms uz profilējošajiem priekšmetiem profesionālajā studiju 
programmā „Būvniecība”. 
 
Zinātniskā darba jomā 
 
Zinātniskā darba jomā cerības saistām ar jaunā Būvzinātnes centra (dibināts 
2005.g.augustā) darbu. Patlaban tajā ievēlēti vairāki vadošie pētnieki, pētnieki un 
asistenti.  
 
Materi ālās bāzes jomā 
 
Jāturpina aktivitātes, lai Ministru kabineta 2001.gada 24.jūnija noteikumu „Kārtība, kādā 
augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem” 1.pielikumā „Studiju izmaksu 
koeficienti (ki) bakalaura un profesionālajām programmām pa izglītības tematiskajām 
jomām” paaugstinātu Būvniecības jomas studiju apmaksas koeficientu. Līdz šim visas 
RTU pūles, lai to izdarītu, ir bijušas ne sevišėi sekmīgas. 
 
Jāturpina aktivitātes, kas Ĝautu piesaistīt būvfirmas fakultātes telpu un apkārtnes 
sakārtošanai. Konkrēti 2005.gada jūlij ā kopīgi ar RTU Attīstības fondu uzsāktas 
pārrunas ar ceĜu būves firmu A.C.B. par fakultātes ieejas bruăēšanu, jo vecās betona 
plātnes ir nevienmērīgi nosēdušās un nav nodrošināta ūdensnovade. 
 
Lai arī 2005.gadā neizdevās iegūt Eiropas fondu līdzekĜus Būvzinātnes centra 
laboratoriju korpusa izbūvei, turpināsim darbu, lai varētu sagatavot projektēšanas 
uzdevumu un varbūt uzsākt projekta izstrādi. 
 
Jāturpina siltumapgādes, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruĜvadu sistēmas atsevišėu 
elementu nomaiĦa. 
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131. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

 
Doktorantūras studijas 
 
Profils Būvniecība 
RTU programma Būvniecība 
Studiju l īmenis Doktora studijas 
Nominālais studiju ilgums 3 gadi 
Studiju apjoms 144 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība InženierzinātĦu maăistrs būvzinātnē 

Maăistra profesionālais grāds būvniecībā 
Maăistra profesionālais grāds transportbūvēs vai tai 
pielīdzināta izglītība 

Iegūstamā kvalifik ācija InženierzinātĦu doktors  
Studiju programmas 
mērėi 

a) sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus 
zinātniskajam darbam 

 b) izglītības darbam augstskolās būvniecības jomā 
 c) patstāvīgai zinātnisko pētījumu veikšanai un 

vadīšanai 
Uzdevumi g) Apgūt zinātniskās pētniecības metodes; 

h) izstrādāt promocijas darbu 
i) publicēties citējamajos avotos un uzstāties 

zinātniskajās konferencēs ar referātiem. 
j)  apgūt programmā paredzētos mācību 

priekšmetus 
 

142. Studiju programmas attīstība 

152.1 IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
 
IzmaiĦas akadēmiskajā studiju programmā BDBO “Būvniecība” atskaites periodā nav 
veiktas. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 
 

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskajam 
standartam 
 
MK Noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” definētās 
prasības par doktorantūras studiju programmām (studiju ilgums 3 gadi un apjoms 
144KP) ir izpildītas.  

. 
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163. Studiju programmas praktiskā realizācija 

16.1 3.1 Pasniegšanas metodes 
 
Studentu skaits doktorantūras programmās ir mazs salīdzinoši ar pārējo akadēmisko 
līmeĦu studiju programmām. Tāpēc profilējošo priekšmetu studijas notiek konsultāciju 
un diskusiju veidā ar priekšmeta pasniedzēju. Šis studiju aspekts Ĝauj ievērojami dziĜāk, 
salīdzinot ar bakalauratūras un maăistratūras studijām, izprast apgūstamo vielu. Minētais 
kopumā norāda uz Ĝoti lielo patstāvīgā darba īpatsvaru doktorantūras studijās.  

16.2 3.2 Programmas realiz ācijas resursu anal īze 
3.2.1 Būvniecības fakultātē  

 
Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā sākusies straujāka Būvniecības fakultātes korpusu 
infrastruktūras uzlabošana. Tā, līdz 2005.gada 1.septembrim jau bija nomainīti 166 logi 
(t.sk. 71 ar koka rāmjiem un 95 ar plastmasas rāmjiem) no kopējiem 660. Līdz ar to 
jauno logu īpatsvars sastāda 25%. Atsevišėi jārunā par jumta logiem. Šeit stāvoklis ir 
nedaudz savādāks: 
- Āzenes ielas 16 korpusā nomainīti 72 jumta logi no 92 (78%) 
- Āzenes ielas 20 korpusā nomainīti 12 jumta logi no 90 ( 13%). 
 
Abu fakultātes korpusu gaiteĦos un kāpĦu telpās nomainīti 60 radiatori. Nomainīti arī 
206 ventiĜi apkures sistēmas cauruĜvadu sistēmā. Pagrabā nomainīti 7 metri 100 mm 
diametra cauruĜvada. SIA „Moduls Rīga” Āzenes ielas16 pagrabā ierīkota apgaismes 
sistēmu. Neskatoties uz paveiktajiem darbiem, tomēr j ākonstatē, ka apkures 
sistēmas, kanalizācijas un ūdensvada cauruĜvadi pagrabā atrodas katastrofālā 
stāvoklī un jebkurā momentā var plīst. Ja tas notiek mācību laikā, tad mācību process 
var tikt pārtraukts. Par šo stāvokli ir informēts RTU Saimnieciskais dienests, bet līdzekĜu 
trūkuma dēĜ plašus remontdarbus neizdodas uzsākt.  
 
Saimnieciskā kārtā izveidota videonovērošanas sistēma ar 12 videokamerām. Diemžēl 
tās efektivitāte nav sevišėi augsta, jo tagad zādzības notiek no vietām, kuras nav 
aptvertas ar novērošanu. Daudzo zādzību dēĜ vairākas struktūrvienības nomainījušas 
parastās koka durvis uz metāla durvīm, piemēram, Būvkonstrukciju katedra.  
 
Doktoranti var pretendēt uz ESF stipendiju. Uz 2005.gada septembri no 15 Būvzinātnes 
nozares doktorantiem stipendiju saĦem 8. Papildus stipendiju saĦēma arī 2 doktori, kas 
doktorantūru ir sekmīgi nekārojuši, bet nav aizstāvējuši savu disertāciju. 
 
3.2.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 

 
ESF projekta „CAD komunikāciju prasmju harmonizācija konkurentai inženierijai” 
ietvaros izveidota CAD laboratorija ar 25 profesionālām darba stacijām. Laboratorija 
aprīkota ar  datu projektoru un interaktīvu skārienjūtīgu tāfeli. Laboratorija tika svinīgi 
atklāta 9.maijā klātesot RTU rektoram un mācību prorektoram (sk. attēlu zemāk). 
 
Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupa ieguvusi digitālu 
fotogrammetrijas kompleksu arhitektūras un būvobjektu 3D CAD modeĜu izveidošanai 
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un ortogonālu attēlu rekonstrukcijai no perspektīvēm, programmatūru Photomodeler, kā 
arī licencētas CAD programmatūras mācību un zinātniskās pētniecības mērėiem: 

- ArchiCAD; 
- AutoCAD; 
- SEMA; 
- SolidWorks; 
- SketchUp; 
- FormZ; 
- Architectural Desktop; 
- Revit Building. 

Apgūta un ieviesta studentu apmācībai jauna programmatūra studentiem: pazīmju 
bāzētās (Feature Based) datorizētās projektēšanas programmatūra SolidWorks. (M. 
Dobelis) 
Izremontēta grupas telpa (90 m2) un iekārtota mācību laboratorija par grupas un ESF 
līdzekĜiem.  
Regulāri atjaunināta un papildināta profesora grupas interneta mājas lapa 
http://bf.rtu.lv/~grafika 
Būvkonstrukciju katedras materiālās bāzes un citu resursu uzlabošana 

- Izremontētas katedras telpas (108m2) iekārtota mācību laboratorija par 
katedras un ESF līdzekĜiem.  

- Iegādāta datorsistēma Vector Office AK06 ar licencētu programmas 
nodrošinājumu Windows XP Professional, MS Office 2003 professional, 
McAfee Virusscan 

- Iegādāts multimēdijas prezentācijas projektors BENQ PB6210 DLP ar 
prezentācijas dokumentu kameru Lumens DC80A 

- Iegādāta Multifunkcionālā ofisa iekārta Samsung SCX-4216F 
- Iegādāts A3 formāta kopētājs Sharp AR-M160 
- Iegādāts portatīvais dators Acer TM 4064WLMi Būvkonstrukciju katedras 

pasniedzēju mācību procesa pilnveidošanai un bakalauru, maăistru un 
doktorantu darbu prezentācijas iespējas nodrošināšanai un sagatavošanai 
uzstāšanām zinātniskās konferencēs 

 
Sadarbībā ar RTU attīstības fondu, SIA „SCO Centrs” (Valmiera) un SIA „SAINT 
GOBAIN ISOVER” atjaunotas 319. un 326.auditorija. Auditoriju svinīgo atklāšanu ar 
savu klātbūtni pagodināja SIA „SCO Centrs” (Valmiera) un SIA „SAINT GOBAIN 
ISOVER” vadītāji un RTU rektors. 
 

 
3.2.3 Transportbūvju instit ūtā 

 
Iegādāti 4 klēpjdatori.  
 
CeĜu un tiltu katedra ir papildināta ar jauniem materiāliem, ko atsūtījis ASV Federālās 
ceĜu administrācijas darbinieks Jānis GrāmatiĦš.  
 
Sakārtota datorklase ar jauniem galdiem un žalūzijām; sakārtoti datortīkli. Iegādāti daži 
jauni ăeodēziskie instrumenti. 
 
Trūkst telpas un steidzīgi jāremontē 112.auditorija, jo pašreiz daĜu no tās aizĦem 
iebūvētas un nevajadzīgas sienas 
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3.2.4 Materiālu un konstrukciju instit ūtā 
 
Firma Vincent Polyline aprīkojusi ar mēbelēm 224. auditoriju, kuru iepriekšējā gadā 
atjaunoja. 
Tika nopirkti  

- UltraskaĦas aparāts betona armatūras meklēšanai; 
- UltraskaĦas aparāts būvju betona un betona būvelementu pētīšanai; 
- Saldēšanas kamera; 
- Esoša testēšanas mašīna Zwick 100 aprīkota ar lāzera deformāciju mērītāju.  

 
 
3.2.5 Būvražošanas institūtā 
 
A/S „Rebir” / Rēzekne, Latvija/. Mācību procesa attīstībai un zinātnisko pētījumu 
veikšanai katedrai nodeva (Būvražošanas katedrai) mehanizēto instrumentu komplektu. 
SIA „RPMR” zinātnisko darbu veikšanai nodeva iekārtu MIU-40 pulveru presēšanai ar 
magnētisko impulsu. 
Zinātnisko semināru lekciju lasīšanai iegādāts projektors datoram. 

16.3  

16.4 3.3 Studentu iesaist īšana pētnieciskaj ā darbā 
 
Studentu pētnieciskā darba rezultāti savu atspoguĜojumu ir guvuši RTU Zinātnisko 
rakstu sējumos “Arhitektūra un Būvzinātne”. Atskaites periodā ir izdots minētās sērijas 
6.sējums, kurā apkopoti sekojoši Būvniecības programmas studentu un mācību spēku 
darbi: 
 

- BērziĦš Ă., Rocēns K. SlāĦaina koksnes kompozīta plāksnes nestspējas analīze 
- Gode K. Paeglītis A. Spriegota dzelzsbetona lentveida konstrukciju pielietojuma 

analīze gājēju tiltos 
- Haritonovs V. Naudžuns J., Smirnovs J. Bitumena saistvielas fizikālo un 

novecošanās īpašību analīze 
- KaĜinka M., Rutkovska E. Digitālā fotogrammetrija izmantojot digitālo kameru 

un 3D lazerskaneri 
- Kalni Ħš K., Jēkabsons G., Skuėis E. , Sproăis R. MetamodeĜi nesošo gofrēta 

profila plātĦu optimālai projektēšanai 
- Mironovs V., Zemčenkovs V. Materiālu presēšana ar elektromagnētiskiem 

impulsiem. 
- Nadžuns J., JeĜisejevs B., Čygas D. Lielizmēra saliekamā dzelzsbetona caurteku 

atjaunošanas pamatotība. 
- Naudžuns J., Naudžuns M., Noviks J. Rīgas transportbūvju tehniskās 

inventarizācijas, vērtēšanas un vadības problēmas un to risinājumu ceĜi. 
- Noviks J. Jaunās paaudze gāzbetona izmantošanas kritēriju analīze. 
- Noviks J., Paplavskis J. Jaunās paaudzes gāzbetona fizikālo īpašību izpēte. 
- PakrastiĦš L., Rocēns K., Serdjuks D. Norobežojoša stiepta kompozīta 

elementa darbības novērtēšana vanšu pārsegumiem.  
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- Serdjuks D., Rocēns K., OzoliĦš R. Diagonālo vanšu pastiprināšanas ar kopnēm 
iespaids uz seglveida pārseguma stingumu. 

- Štrauhmanis J. Tematiskā kartogrāfija 21.gadsimta sākumā. 
 
Jāatzīmē, ka zinātniskā darbā tiek iesaistīti aizvien vairāk maăistrantūras studenti, kuri 
potenciāli k Ĝūs par doktorantiem.  
 

16.5 3.4 Starpaugstskolu un starptautisk ā sadarb ība 
 
2005.gada 3.jūnijā Būvniecības fakultāte ir uzĦemta Eiropas būvniecības fakultāšu 
asociācijā – AECEF (Association of European Civil Engineering Faculties).  
 
RTU noslēgusi līgumu ar Maskavas inženierbūvju institūtu (MISI), kura galvenās 
aktivitātes saistītas ar Būvmašīnu metodiskā materiāla sagatavošanu. 2004. un 2005.gadā 
pārstāvis no Maskavas – Rūdolfs Jansons vairākas reizes viesojās fakultātē. Esam 
pieĦēmuši lēmumu, ar RTU finansiālo atbalstu, iztulkot latviešu valodā R.Jansona 
sagatavoto Būvmašīnu terminu vārdnīcu. MISI piedāvā sagatavot speciālistu – zinātĦu 
doktoru būvmašīnu jomā. Līdz šīm neviens no Būvniecības fakultātes nav pieteicies šī 
projekta realizācijai.  
 
 
 
3.4.1 Materiālu un konstrukciju instit ūtā 

 
IACM loceklis (International Association for Computational Mechanics) (R. Rikards) 
ISMO loceklis (International Association for Structural and Multidisciplinary 

Optimization)(R. Rikards)  
Starptautiskā žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas loceklis (R. 

Rikards) 
Starptautiskā žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas loceklis (A. 

Čate) 
 
3.4.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
 
K.Rocēns ir:  

- Reăionālās koordinācijas padomes pie starptautiskās koksnes akadēmijas 
"Mūsdienu  koksnes zinātnes problēmas" loceklis 

- Eksperts "Koksne, koksnes materiāli, izstrādājumi un konstrukcijas" pie 
Maskavas valsts mežtehnikas universitātes (K.Rocēns iekĜauts "Реестр 
экспертов по древесине, лесоматериалах, конструкциям и изделиях из 
древесины, технологии лесозаготовок и деревообработки" pie Krievijas 
federācijas centra "Лесэксперт". Oficiālā publikācija žurnālā 
"Деревообрабатывающая промышленность"  N-2  за 2005 год.) 

- Starptautiskā žurnāla "Civil Engineering and Management" - redkolēăijas 
loceklis. 

- Vietējās orgkomitejas loceklis XIV starptautiskai konferencei “Mechanics of 
Composite materials”. 

- Zinātniskās komitejas loceklis XI starptautiskai konferencei „Metal structures“. 
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- Zinātniskās komitejas loceklis IX starptautiskai konferencei „Modern building 
materials, structures and techniques”. 

 
K.Rocēns strādā par 14.Starptautiskās konferences "Kompozīto materiālu mehānika" 
mikrosimpozija "Būvniecība un infrastruktūra" vadītāju (29.maijs, 2.jūnijs 2006.g.), 
Rīga, Latvija. 
K.Rocēns strādāja "RTU 47. Starptautiskās zinātniskās konferences" (Rīga, oktobris, 
2005.g.) Būvzinātnes sekcijas zinātniskajā komisijā. 
 
M. Dobelis ir starptautisku konferenču zinātnisko komiteju loceklis un rakstu krājuma 
recenzents : 

- zinātniskās komitejas loceklis Eighth International Conference “Engineering 
Graphics BALTGRAF-8”.Igaunija, Tallinna, 2006. gada 8.-9. jūnijs. 

- zinātniskās komitejas loceklis IX’th Conference “Geometry and Computer”. 
Polija, Ustron, 2006. gada 26.-28. jūnijs. 

- recenzents krājumam “2006 iNEER Special Volume: INNOVATIONS 2006 - 
World Innovations in Engineering Education and Research”.  

 
M. Dobelis ir atkārtoti ievēlēts par Baltijas republiku Ăeometrijas un inženiergrafikas 
asociācijas BALTGRAF prezidentu no 2006.-2008. gadam. 
 
J. Auzukalns ir starptautiskas konferences zinātniskās komitejas loceklis: Eighth 
International Conference “Engineering Graphics BALTGRAF-8”, Igaunija, Tallina, 
2006. gada 8.-9. jūnijs. 
 

3.4.3 Transportbūvju instit ūtā 
 
J.R.Naudžuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering” redkolēăijas locekĜi. 2006.gada ziemā izdots pirmais 
žurnāla numurs. 
2006.gada janvārī J.R.Naudžuns un J.Smirnovs piedalījās Baltijas valstu tehnisko 
universitāšu seminārā Tallinā, kurā tika apspriesti jautājumi par kopējas darbības 
aktivitātēm, kas saistītas ar žurnāla izdošanu.  
 
2005.gada oktobrī CeĜu un tiltu katedrā ar lekciju uzstājās ASV Federālās AutoceĜu 
administrācijas darbinieks Jānis GrāmatiĦš, kurš sniedz arī konsultācijas RTU mācību 
spēkiem par atsevišėiem jautājumiem, kas saistīti ar pilsētu ielu inventarizāciju. 
2006.gada 10. – 12. maijā Nīderlandē, Groningenas pilsētā notika European Conference 
on Mobility Management (ECOMM) 10.konference. Šīs konferences zinātniskajā 
komisijā darbojās J.Smirnovs.  
 
2006.g.6.aprīlī ěvovā parakstīts Sadarbības protokols starp RTU Ăeomātikas katedru un 
Nacionālās universitātes “ěviv Politechnik” Ăeodēzijas institūtu: tajā ietverta sadarbība 
zinātniskajā, mācību metodiskajā darbā, apmaiĦa ar pasniedzējiem un studentiem. 
 
Projektā “Latvijas atbalsts Karnakas tempĜa atjaunošanai” – izpildītājs M.Ka Ĝinka; 
nacionālais koordinators Ārzemju mākslas muzejs; 
 
Projektā “Ăeodēziskā un kartogrāfiskā izglītība Eiropā” nacionālie koordinatori 
J.Balodis, J.Štrauhmanis; 
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2005.g. projektā “Galileo Latvijai” vad.J.Balodis, aktivitātes vad.J.Štrauhmanis; 
 
Starptautiskā simpozija EUREF-2006 organizēšanas komitejā piedalījās J.Štrauhmanis. 
 
 
3.4.4 Būvražošanas institūtā 
 
Profesors V.Mironovs piedalījās starptautiskās konferences MET-2005 “Metināšana un 
pulvermetalurăija” organizēšanā  Jūrmalā 2005. g. maijā. 
 

3.5 Sadarb ība ar darba dev ējiem 
 
Sadarbībā ar Latvijas izglītības fondu un Latvijas AutoceĜu direkciju, Transportbūvju 
virziena studentiem ir iespējas piedalīties konkursā par labāko zinātnisko darbu un 
konkursā par papildus stipendijām. Katru mācību gadu tiek prēmēti 6 labākie zinātnisko 
darbu autori un to zinātniskie vadītāji. 
 
Noslēgt sadarbības līgums ar RTU un būvkonstrukciju ražotāju ”TENAX”. (V.Lapsa, 
A.KrasĦikovs, L.PakrastiĦš, I.MieriĦš).  
 
Doktorantu skaits, salīdzinot ar bakalauru studijās un maăistrantūras studijās studējošo 
skaitu ir salīdzinoši neliels. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka pēc doktorantūras beigšanas 
absolventi paliek strādāt RTU Būvniecības fakultātē. Līdz ar to par lielāko darba devēju 
(līdz šim) ir uzskatāma RTU Būvniecības fakultāte.  
 
 
 
 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaĦā 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 saskaĦā 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 saskaĦā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu “ 
Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Zināšanu pārbaude tiek veikta divreiz gadā eksāmenu 
sesiju laikā. Ar visaugstāko atzīmi – 10 balles tiek novērtētas to doktorantu  zināšanas, 
kas papildus programmā paredzētajam zināšanu apjomam par sava darba rezultātiem ir 
ziĦojuši konferencēs, iepazinušies ar citu valstu aktuālu pieredzi u.c.  
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5. Studenti 
 
Būvniecības fakultātē kopumā valsts budžets finansē 29 doktorantu vietas, no tām uz 
2005.gada septembri aizpildītas ir 27. UzĦemto studentu skaits visā Būvniecības 
fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.). 
 

1.tabula 
Gadi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

UzĦemtie 
studenti 

89 135 151 203 168 185 197 238 240 228 242 260 409 

Doktorantu skaits 
Būvniecības 
programmā 

- 2 4 3 4 7 10 8 9 8 6 16 15 

 
Zināmu laika periodu grūtības sagādāja prasības atspoguĜot pētījumu rezultātus 5 darbos, 
kas publicēti Latvijā atzītos citējamos izdevumos. Līdz ar RTU Zinātnisko rakstu 
izdošanas uzsākšanu minētā problēma ir novērsta.   
 
Patlaban Būvniecības programmas doktorantūrā studē sekojoši doktoranti (situācija uz 
2005.gada 16. septembri: 
1. Marina Tarasenka (2.kurss)    
2. Grigorijs Goldbergs (2.kurss)  
3. Valdi Vanagu (2.kurss)  
4. Jāni Zvirgzdu (2.kurss)  
5. Māri KaĜinku (2.kurss)  
6. Jāni Kamisku (2.kurss)  
7. Andri Baikovu (2.kurss)  
8. Viktors Haritonovs (2.kurss)  
9. Patriciju Karu (2.kurss)  
10. Sandri Ručevski (3.kurss)  
11. Dainu Ūzulnieci (3.kurss)  
12. Eduards Skuėis (2.kurss)  
13. Ăirts BērziĦš (1.kurss) 
14. MārtiĦš Vilnītis (1.kurss) 
15. Kaspars KalniĦš (3.kurss)  
    
 

6. Akadēmiskais personāls 
 
Doktorantūras studiju programmas ”Būvniecība” studiju zinātniskie vadītāji : 

• Dr.habil.sc.ing. prof. R.Rikards 
• Dr.habil.sc.ing. prof. K.Rocēns 
• Dr.habil.sc.ing. prof. F.Bulavs 
• Dr.habil.sc.ing. prof. J.Štrauhmanis 
• Dr.sc.ing. prof. J.Balodis 
• Dr.sc.ing. prof. J.Naudžuns 
• Dr. sc.ing. prof. A.Čate 
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• Dr.sc.ing. prof. A.Paeglītis 
• Dr.sc.ing., doc. J.Biršs 
• Dr.sc.ing. asoc.prof. U.Zuments 
• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. J.Randjarvs (Igaunija) 
• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. V.Mironovs 
• Dr.sc.ing., docents J.Lazdāns  
• Dr.sc.ing. prof. J.Smirnovs 

 
Programmā iesaistītie mācību spēki:  

• Dr.sc.ing. as. prof. R.OzoliĦš 
• Dr.sc.ing. as. prof. I.RadiĦš 
• Dr.sc.ing. as.prof. A.Skudra 
• Dr.sc.ing. as.prof. J.Barkanovs 
• Ms.paed. pr.doc. I.SiliĦa 
• Ms.phil. lekt. G.Čākure 

 
Analizējot doktorantūras studijās iesaistīto akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, 
varam secināt, ka tajā ir iesaitīti 13 profesori un 12 asociētie profesori. Pasniedzēju 
īpatsvars ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 90% no kopējā 
programmā iesaistīto pasniedzēju skaita. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātē kopumā, 
salīdzinot ar 2000.gadu, ir palielinājies gan profesoru gan asociēto profesoru skaits(skat 
2.tabulu):. 

2.tabula 

# 
ŠTATA 
VIETA, 

SKAITS 
2000.G 

SKAITS 2005.G. 
IZMAI ĥAS 

1. Profesors  5             13             +8 
2. Asoc. prof. 8 12 +4 

 
 

Mācību spēku vecuma histogramma sniegta 1.attēlā: 
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1.attēls 

 

Analizējot profesoru grupu un katedru skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp 
tām nav vienmērīgs: atsevišėām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras struktūrvienības vadītāja un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana.  
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Analizējot profesoru grupu un katedru skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp 
tām nav vienmērīgs: atsevišėām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras struktūrvienības vadītāja un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana.  Profesora grupas vai katedras sastāvu nosaka tās vadītājs, 
izejot no darba algas fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  
 
ĥemot 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 bažas rada samērā augstais mācībspēku 
vecums, kaut gan salīdzinot ar 2000.gadu vidējais mācību spēku vidējais vecums ir 
nedaudz samazinājies, jo darbu ir uzsākuši jauni inženierzinātĦu doktori – Viktors 
FiĜipenko, Diāna Bajāre, Dimitrijs Serdjuks, Genādijs Šahmenko un Leonīds PakrastiĦš. 
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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                                   +22     
Relatīva brīvība                   +3                                              
AtvaĜinājums vasarā            +3                                   +20     
Arvien kvalitatīvāks                                                                        
reflektantu kontingents      +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +22                              
                                                                             +16 
                                                                           
                                        SP+VV= +11               +14 
                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                                                     (+11;+7) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 
                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                            Studijas ārzemēs        +2 
Konkurence             - 1                                               -4                          Starptautiskie projekti +3 
   D KOPĀ               -2                                                                    Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                                  I KOPĀ                 
+8 
                                                                                  
                                                                                   -8 
 
 
            
 
 
 
       I +D = 8-2=6                                                                                                                                                                

BF SVID  (+6;+7) 
                                                                        

2.attēls 

Vājās vietas (VV) 
Novecojis personāls                  -1 
Vāji strādā infosistēma             -2 
Slikts auditoriju aprīkojums      0 
Trūkst mācību literatūras          -3 
Novecojusi māc.lab. iekārta      -1 
Nav lielo auditoriju                   -1 
Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 
VV KOPĀ..................-11 
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Būvniecības un BūvzinātĦu programmu SVID analīze (2.attēls.) Ĝauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 



Doktorantūras studiju programma “Būvniecība” 

2005./2006.mācību gads.  

8. Aptaujas rezultāti  
 
Ar nolūku noskaidrot doktorantu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju programmu 
tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz sekojošiem anketā 
apkopotiem jautājumiem:  

Uzdevums Lielā 
mērā 

DaĜēji  Nemaz 

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt 
un interpretēt iegūtos datus 

   

Iegūt spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, 
kas nodrošina vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas 
priekšā 

   

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu 
zinātnisko atklājumu iespaidu uz būvniecības nozari 

   

Apgūt būvzinātnes aktuālākos jaunumus    

Iegūt spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē 

   

Iegūt kontaktus ar citu valstu zinātniekiem, piedalīties 
konferencēs 

   

 
Pavisam tika izplatītas 30 anketas, no kurām atpakaĜ saĦemtas tikai 20, tai skaitā 3 darba devēju, 9 
pasniedzēju un 8 doktorantu aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika apstrādāti sekojoši: 

• Par atbildi „Lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 
• Par atbildi „daĜēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 
• Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  -2 punkti. 

 
Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. Līdz ar to 
iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām pusēm. Rezultāti 
apkopoti 4.attēlā.  
 
Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka jaunie inženierzinātĦu 
doktori nav apguvuši spēju darboties daudznozaru komandās (0%) un samērā vāji apguvuši spēju 
organizēt kolektīvu darbu zinātnisku jautājumu izpētē (17%). Tas arī būtu saprotams, jo 
doktorantūras studijas galvenokārt paredz individuālu darbu. Vienlaicīgi darba devēji ir 
apmierināti ar būvzinātnes aktuālāko jaunumu apguves līmeni (100%). 
 
Paši doktoranti par programmas vājo posmu uzskata nepietiekamās iespējas darboties 
daudznozaru komandās (25%), bet visaugstāk novērtē studiju laikā apgūstamo spēju izstrādāt 
sistēmu, komponenti vai procesu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu (92%).  
 
Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūta spēja organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē (17%). Tāpat mazāk par 50% novērtēta studiju laikā iegūstamā spēja darboties 
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daudznozaru komandā. Savukārt par vislabāk apgūto prasmi pasniedzēji uzskata Iegūt spēju 
efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas priekšā (92%). Tas liecina, ka jaunie inženierzinātĦu 
doktori lielā mērā ir gatavi uzsākt pedagoăisko darbību mūsu universitātē, kas ir viens no 
galvenajiem doktorantūras studiju mērėiem.  
 
Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā doktorantūras programma Ĝauj iegūt labu 
teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt komandā un organizēt tās 
darbu.  
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9. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
 
Lai arī atskaites periodā pasniedzēju kontingenta vidējais vecums nav būtiski 
palielinājies, jo darbu ir uzsākuši vairāki gados jauni kolēăi, tai skaitā trīs 
inženierzinātĦu doktori, aktuāls ir jautājums par pasniedzēju paaudžu nomaiĦu 
atsevišėās profesoru grupās. Pie šī jautājuma jāstrādā kā atbilstošo profesoru grupu 
vadītājiem, tā arī fakultātes vadībai. 
  
Līdz ar iestāšanos ES daudz aktuālāks kĜūs jautājums par pasniedzēju atalgojumu Latvijā 
un citās ES universitātēs. Tā kā darbaspēka plūsma ES teritorijā ir brīva, tad var 
veidoties situācija, ka pēc sekmīgas doktorantūras studiju pabeigšanas jauno zinātnieku 
darba vieta nebūs Latvijā, bet gan ārpus tās. Lai risinātu šo jautājumi Būvniecības 
fakultātes paspārnē tika nodibināta zinātniska institūcija - Būvzinātnes centrs. Centrs 
Ĝaus efektīvāk piesaistīt līdzekĜus pētniecībai un nodarbināt cilvēkus pētniecībā uz pilnu 
slodzi. Bāzes finansējums ko pirmo gadu saĦem zinātniskās institūcijas Ĝauj nodrošināt 
ar darbiniekus ar minimālu algu, tomēr atalgojums vēl nav konkurent spējīgs ar algām 
citās būvniecības nozarēs. Līdz ar to Būvzinātnes centra prioritāte ir darbības 
paplašināšana, lai piesaistītu papildus finansējumu no līgumdarbiem, ekspertīzēm un 
testēšanas pakalpojumiem.  Lai radītu nepieciešamo materiālo bāzi un izveidotu 
laboratoriju lielu gabarītu būvkonstrukciju pārbaudēm, tika sagatavots projekts par 
Būvzinātnes centra jauna laboratorijas korpusa izveidi.  
 
Pašlaik zinātniskā publikācijas tiek publicētas galvenokārt konferenču tēzēs un 
periodikā, kura bieži vien neparādās starptautiski citējamo literatūru datubāzēs. Šo 
problēmu, nevar atrisināt īsā laikā, jo līdz šim nebija materiālās bāzes, lai veiktu 
eksperimentus pietiekamā kvalitātē un apjomā.  
 
Doktorantūras studenti sāk strādāt pie zinātniskā publikācijām otrajā vai bieži trešajā 
studiju gadā, kā rezultātā uz aizstāvību publikācijas bieži ir tikai iesniegtas vai pat 
sagatavotais publicēšanai. Lai stimulētu studentu savlaicīgāk sākt strādāt pie rezultātu 
apkopošanas esama sākuši jauni praksi, saskaĦā ar kuru 2. gada doktorantiem ir 
nepieciešams sagatavot disertācijas uzmetumu (ap 30% no kopējā apjoma) kuru izskata 
RTU BF zinātniskā komisija. Pirmā gada pieredze nostādīja uz to, ka šī prakse ir 
jāturpina.  
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

 
Doktorantūras studijas 
 
Profils Būvniecība 
RTU programma Būvniecība 
Studiju l īmenis Doktora studijas 
Nominālais studiju ilgums 3 gadi 
Studiju apjoms 144 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība InženierzinātĦu maăistrs būvzinātnē 

Maăistra profesionālais grāds būvniecībā 
Maăistra profesionālais grāds transportbūvēs vai tai 
pielīdzināta izglītība 

Iegūstamā kvalifik ācija InženierzinātĦu doktors  
Studiju programmas 
mērėi 

a) sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus 
zinātniskajam darbam 

 b) izglītības darbam augstskolās būvniecības jomā 
 c) patstāvīgai zinātnisko pētījumu veikšanai un 

vadīšanai 
Uzdevumi k) Apgūt zinātniskās pētniecības metodes; 

l) izstrādāt promocijas darbu 
m) publicēties citējamajos avotos un uzstāties 

zinātniskajās konferencēs ar referātiem. 
n) apgūt programmā paredzētos mācību 

priekšmetus 
 

2. Studiju programmas attīstība 

2.1 IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
 
IzmaiĦas akadēmiskajā studiju programmā BDBO “Būvniecība” atskaites periodā nav 
veiktas. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. Norit darbs 
pie jaunas doktorantūras programmas „Ăeomātika” izveidošanas. 
 

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskajam 
standartam 
 
MK Noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” definētās 
prasības par doktorantūras studiju programmām (studiju ilgums 3 gadi un apjoms 
144KP) ir izpildītas.  

. 



RTU Būvniecības fakultātes  
Būvniecības programma 

25 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 
 
Studentu skaits doktorantūras programmās ir mazs salīdzinoši ar pārējo akadēmisko 
līmeĦu studiju programmām. Tāpēc profilējošo priekšmetu studijas notiek konsultāciju 
un diskusiju veidā ar priekšmeta pasniedzēju. Šis studiju aspekts Ĝauj ievērojami dziĜāk, 
salīdzinot ar bakalauratūras un maăistratūras studijām, izprast apgūstamo vielu. Minētais 
kopumā norāda uz Ĝoti lielo patstāvīgā darba īpatsvaru doktorantūras studijās.  

3.2 Programmas realiz ācijas resursu anal īze 
 
3.2.1 Būvniecības fakultātē  

 

Saistībā ar Eiropas Savienības iniciētām kohēzijas aktivitātēm augstskolās un zinātniskos 
institūtos doktorantu atalgojums (stipendijas, budžeta alga, līgumdarbu piemaksas) un 
materiālais nodrošinājums (materiāli – kancelejas preces, ėimikālijas u.c. un zinātniskā 
aparatūra) ir ievērojami uzlabojies pēdējā laikā. Tagad ir iespējams saĦem papildus 
finansējumu no zinātnes bāzes budžeta, saĦemt Eiropas Sociāla Fonda (ESF) stipendiju, 
piedalīties līgumdarbu realizācijā.  Līdz ar to algas kĜūst konkurentspējīgs ar citām 
tautsaimniecības nozarēm. 

BF kopā ar RTU aktīvi piedalās dažādos Eiropas Savienības projektos par pētniecības 
infrastruktūras atjaunošanu universitātēs. Tā rezultāta no dažādiem kohēzijas fondiem 
(piem. Eiropas Sociālais Fonds) ir iegādāta maza un liela mēroga aparatūra, kuru 
doktoranti var izmanot pētījumu veikšanai. Konferenču un semināru organizēšanai 
doktoranti var iznomāt (bez maksas) prezentācijas tehniku: klēpju datorus, projektorus, 
video kameru, datu uzglabāšanas un pārraides sistēmas. Pēdējā gada laikā doktoranti šīs 
iespējas sākuši vairāk izmantot. 

Gandrīz visi dienas nodaĜas doktorantūras studenti saĦem ESF pabalstu, kas sastāda 300 
Ls stipendiju mēnesi un 150 Ls mēnesī izdevumi zinātniekos materiālu iegādei un 
konferencēm. 

 
Ar šo gadu doktorantiem ir pieejamas daudzas literatūras datu bāzes (SCOPUS un 
SCIENCEDIRECT), caur kurām tiem ir pieejamas pilnas publikācijas.  

Turpinās Būvniecības fakultātes korpusu infrastruktūras uzlabošana. Tā, atskaites 
periodā, līdz 2007.gada 1.augustam ir nomainīti 82 logi. Līdz ar to jauno logu īpatsvars 
sastāda 44%. Atsevišėi jārunā par jumta logiem. Šeit stāvoklis ir nedaudz savādāks. Pēc 
remonta, kas veikts 2006.gadā nav nekādu izmaiĦu. Tas ir, Āzenes 16 korpusā nomainīti 
78% logu, bet Āzenes 20 korpusā nomainīti - 40%. 

Uzsākta ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide. Āzenes 20 korpusa pagrabā 
izbūvēts maăistrālais ugunsdzēsības ūdensvads. Visos ugunsdzesības skapjos Āzenes 20 
korpusā nomainīti ventiĜi un uzstādītas nepieciešamās iekārtas. Darbi jāturpina.  

2006./2007. mācību gada laikā pabeigts 10 specializēto auditoriju un laboratoriju 
remonts. Atjaunotas 9 mācību spēku telpas un 3 doktorantu telpas. Jāatzīmē, ka remontu 
bija paredzēts pabeigt līdz 2006.gada 1.septembrim, bet praktiski tas tika pabeigts tikai 
2007.gadā.  
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Abos korpusos 2.un 3 stāvā nomainīts grīdas segums koridoros un kāpĦu telpās. 
Neskatoties uz paveiktajiem darbiem, tomēr jākonstatē, ka apkures sistēmas, 
kanalizācijas un ūdensvada cauruĜvadi pagrabā atrodas katastrofālā stāvoklī un jebkurā 
momentā var plīst. Ja tas notiek mācību laikā, tad mācību process var tikt pārtraukts. Par 
šo drūmo stāvokli ir informēts RTU Saimnieciskais dienests, bet līdzekĜu trūkuma dēĜ 
plašus remontdarbus neizdodas uzsākt.  

Pateicoties palīdzībai, aprīkotas ar videoprojicēšanas iekārtām, pārnēsājamajiem 
datoriem lielās – 131., 132., 133. auditorijas.  

Āzenes 20 korpusā nomainīts jumta segums virs bibliotēkas telpām, un grīdas segums 
pirmā un otrā stāva koridorā. 

Patlaban, kad strauji palielinājusies slodze uz inženiertīkliem, nepieciešams plānot to 
(elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde un ventilācija) renovāciju. 
Gandrīz avārijas stāvoklī atrodas koridoru un kāpĦu telpu logi. Saimnieciskā kārtā, logu 
lielo izmēru dēĜ, tos diemžēl nevaram atjaunot. 

80% fakultātes telpu ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums.  

Centralizētās plānošanas auditorijās abos fakultātes korpusos nomainīti 170 auditoriju 
galdi un 340 krēsli. Līdz ar to inētās kategorijas auditoriju apgādes līmenis ar jaunajām 
mēbelēm ir uzskatāms par labu. Tagad pienākusi kārta šo auditoriju kosmētiskajam 
remontam.  
 
3.2.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 

 
Tēlotājas ăeometrijas katedrā Lekciju auditorijai (90 m2) iegādāti jauni galdi un krēsli 53 
darba vietām par profesora grupas līdzekĜiem. Papildus labiekārtota CAD mācību 
laboratorija ar mēbelēm (no grupas līdzekĜiem) un specializēto aparatūru (par ESF un 
IZM-RTU projektu līdzekĜiem). Būvmehānikas katedra par katedras līdzekĜiem veikusi 
remontu 223.telpā un iekārtojusi jaunu datorklasi ar 25 darba vietām. Izremontēta 
Būvkonstrukciju katedras mācību laboratorija (69 m2) par ESF līdzekĜiem. Iegādāta 
prezentācijas iekārta ViewSonic PJ766D par bāzes finansējuma līdzekĜiem. Iegādāts 
portatīvais dators Dell Inspiron 1300PM par bāzes finansējuma līdzekĜiem. Iegādāts 
laboratorijas betona maisītājs 1202H par Būvkonstrukciju katedras līdzekĜiem. Iegādāti 
jauni galdi un krēsli 80 darba vietām par Būvkonstrukciju katedras līdzekĜiem. 

 
3.2.3 Transportbūvju instit ūtā 

 
Iegādāti 3 projekcijas aparāti. CeĜu un tiltu katedra ir papildināta ar jauniem materiāliem, 
ko atsūtījis ASV Federālās ceĜu administrācijas darbinieks Jānis GrāmatiĦš. 109. un 
107.telpai nomainītas durvis. 
 
3.2.4 Materiālu un konstrukciju instit ūtā 
 
Institūts būtiski papildinājis zinātniskās aparatūras parku, tika iegādāti šāda zinātniskās 
aparatūra: 

- augsta temperatūras krāsns līdz 1600 C  
- deformāciju mēriekārta, Spider 8, uz 8 kanāliem 
- blīvumu mērīšanas iekārta ar augstu precizitāti 
- adhēziju pārbaudes iekārta 
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- dinamiskā testēšanas mašīna INSTRON 
- augstā ātruma triecienu mašīna INSTRON 

 
Šo aparatūru aktīvi izmanto doktoranti. 
 
3.2.5 Būvražošanas institūtā 
 
Mācību gada laikā Būvražošanas institūtā iegādāta šadas iekārtas: 
- jauns dators, 
- metāla detektors C 403 stiegrojuma noteikšanai dzelzsbetona konstrukcijās; 
- koka konstrukciju mitruma noteikšana – Testo 177H1; 
- datu logeri (4gab.) – Testo 175; 
- Datu logeris  - Testo 177; 
- Projektors – BenQ MP721; 
 

3.3 Studentu iesaist īšana pētnieciskaj ā darbā 
 
Studentu pētnieciskā darba rezultāti savu atspoguĜojumu ir guvuši RTU Zinātnisko 
rakstu sējumos “Arhitektūra un Būvzinātne”. Atskaites periodā ir sagatavots izdošanai 
minētās sērijas 7.sējums, kurā apkopoti sekojoši Būvniecības programmas studentu un 
mācību spēku darbi: 
 

- Bajāre D., Rozenštrauha I., Krāăe L., Korjakins A. Alumīnija metāllūžĦu 
pārstrādes rūpniecisko atkritumu izpēte. 

- Korjakins A., OzoliĦš O., Pizele D. Riboto kompozītu čaulu ribas un apšuvuma 
starpslāĦu plīsuma stiprība. 

- Krekova O., MieriĦš I., PakrastiĦš L. Dažāda tipa perforēto metāla plātĦu 
pielietošanas efektivitāte stieptajos savienojumos. 

- Pupurs A., KrasĦikovs A., Kononova O., Šahmenko G.  Nelineārā pēc 
plaisāšanas darba prognozēšanas metode tērauda šėiedru fibrobetona sijām.  

- Lencis U., Ūdris A., Korjakins A. UltraskaĦas un sklerometrisko mērījumu datu 
izmantojamība konstrukciju betona faktiskās spiedes stiprības novērtēšanā. 

- Ručevskis S. UltraskaĦas testēšana bojājumu noteikšanai kompozītmateriāla 
paneĜos. 

- Gode K., Paeglītis A.Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze.  

- Haritonovs V., Skuėis E., Naudžuns  J., Smirnovs J. Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiĦa atkarībā no slogošanas ātruma un temperatūras. 

- Smirnovs J., Naudžuns J.  Mazo rotācijas apĜu satiksmes drošības analīze 
Latvijas pilsētās. 

- Viln ītis M., Noviks J. „Jaunās paaudzes” gāzbetona sienu žūšanas procesa 
pētījumi. 

- Viln ītis M., Noviks J. „Jaunās paaudzes” gāzbetona sienu siltuma plūsmas 
pētījumi. 

- KrūmiĦš A, Dzelzitis E, Lešinskis A.  Gaisa apstrādes iekārtas enerăijas patēriĦa 
aprēėina programmas izveide. 

- OdiĦeca T., Zebergs V.  Koăenerējošo siltuma avotu gāzes piegādes 
optimizācija. 
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Lai paaugstinātu šī krājums zinātnisko kvalitāti ieviesta moderna divpakāpju 
recenzēšanas sistēma, saskaĦā ar kuru visu iesniegto darbu kvalitāti  pārbauda visi 
redkolēăijas locekĜi kam seko divu anonīmu recenzentu darba padziĜināta analīze. 
Krājumam ir jauns galvenais redaktors Dr.sc.ing. Genādijs Šahmenko un atjaunots 
redkolēăijas sastāvs kurā vairāk kā 50% ir ārzemju zinātnieki. 
 
Jāatzīmē, ka zinātniskā darbā tiek iesaistīti aizvien vairāk maăistrantūras studenti, kuri 
potenciāli k Ĝūs par doktorantiem. 

3.4 Starpaugstskolu un starptautisk ā sadarb ība 
 
 BF mācību spēki ir vairāku starptautisku zinātnisku žurnālu redkolēăiju un starptautisku 
asociāciju locekĜi. 
BF doktorantūrā ir iestājušies vai periodiski apmeklē ārzemju doktoranti.  
 
3.4.1 Materiālu un konstrukciju instit ūtā 

 
Doktorantūras studijas uzsācis (par maksu) ārzemju students no Polijas Wesolowski 

Miroslaw. 
 
Professors R. Rikards ir  IACM (International Association for Computational 
Mechanics) un ISMO (International Association for Structural and Multidisciplinary 
Optimization) loceklis. R. Rikards un profesors A. Čate ir starptautiskā žurnāla 
“Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas locekĜi. 
 
 
3.4.5 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
 
M. Dobelis ir recenzents un zinātniskās komitejas loceklis starptautiskajos rakstu 
krājumos un konferencēs: 

- recenzents rakstu krājumam “2007 iNEER Special Volume: INNOVATIONS 2007 
– World Innovations in Engineering Education and Research”; 
- V th Conference Geometry and Graphics. Ustron, Polija, 2007. gada 25.-27. jūnijs; 
- ikgadējā konferencē “Engineering and Computer Graphics” KauĦas Tehnoloăiskajā 
universitātē, 2007. gada jūnijs. 
M. Dobelis ir ievēlēts par Baltijas republiku ăeometrijas un inženiergrafikas 
asociācijas BALTGRAF prezidentu no 2006.-2008. gadam. M. Dobelis bija 
pieredzes apmaiĦā par grafikas studiju kursu realizāciju Kaiserslauternas  Tehniskajā 
universitātē.  
K.Rocēns ir:  
- Reăionālās koordinācijas padomes pie starptautiskās koksnes akadēmijas 
"Mūsdienu  koksnes zinātnes problēmas" loceklis 
-  Eksperts "Koksne, koksnes materiāli, izstrādājumi un konstrukcijas" pie Maskavas 
valsts mežtehnikas universitātes 
- Starptautiskā žurnāla "Civil Engineering and Management" - redkolēăijas loceklis. 
- Vietējās orgkomitejas loceklis XIV starptautiskai konferencei “Mechanics of 
Composite materials”. 



RTU Būvniecības fakultātes  
Būvniecības programma 

29 

- Zinātniskās komitejas loceklis IX starptautiskai konferencei „Modern building 
materials, structures and techniques” 

 
M. Dobelis ir atkārtoti ievēlēts par Baltijas republiku Ăeometrijas un inženiergrafikas 
asociācijas BALTGRAF prezidentu no 2006.-2008. gadam. 

 
L.PakrastiĦš, D. Serdjuks ir Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansētā 
projekta  „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkosntrukciju projektēšanā” eksperti 
(Twinning Project LV2005-IB/EC/01) 
 

3.4.6 Transportbūvju instit ūtā 
 
J.R.Naudžuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering” redkolēăijas locekĜi. Līdz 2007.gada jūlijam izdoti seši žurnāla 
numuri. 
2006.gada oktobrī CeĜu un tiltu katedrā ar lekciju uzstājās ASV Federālās AutoceĜu 
administrācijas darbinieks Jānis GrāmatiĦš, kurš sniedz arī konsultācijas RTU mācību 
spēkiem par atsevišėiem jautājumiem. 2007.gada 10.maijā J.Smirnovs uzstājās ar lekciju 
„Transporta problēmas Latvijā” Tartu universitātes Ăeogrāfijas fakultātē. 
 
J. Štrauhmanis ir EEGECS (European Education in Geodetic Engineering, Cartograhy 
and Surveying) asociācijas aktīvs biedrs un strādā pie Ăeomātikas doktorantūras 
programmas izveides.  
 
3.4.7 Būvražošanas institūtā 
 
Profesors V.Mironovs piedalījās starptautiskās konferences MET-2007 “Metināšana un 
pulvermetalurăija” organizēšanā. 
 

3.5 Sadarb ība ar darba dev ējiem 
 
Sadarbībā ar Latvijas izglītības fondu un Latvijas AutoceĜu direkciju, Transportbūvju 
virziena studentiem ir iespējas piedalīties konkursā par labāko zinātnisko darbu un 
konkursā par papildus stipendijām. Katru mācību gadu tiek prēmēti 6 labākie zinātnisko 
darbu autori un to zinātniskie vadītāji. 
 
Noslēgt sadarbības līgums ar RTU un būvkonstrukciju ražotāju ”TENAX”. (V.Lapsa, 
A.KrasĦikovs, L.PakrastiĦš, I.MieriĦš).  
 
Doktorantu skaits, salīdzinot ar bakalauru studijās un maăistrantūras studijās studējošo 
skaitu ir salīdzinoši neliels. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka pēc doktorantūras beigšanas 
absolventi paliek strādāt RTU Būvniecības fakultātē. Līdz ar to par lielāko darba devēju 
(līdz šim) ir uzskatāma RTU Būvniecības fakultāte.  
 
 

4. Vērt ēšanas sistēma 
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Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaĦā 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 saskaĦā 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 saskaĦā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu “ 
Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Zināšanu pārbaude tiek veikta divreiz gadā eksāmenu 
sesiju laikā. Ar visaugstāko atzīmi – 10 balles tiek novērtētas to doktorantu  zināšanas, 
kas papildus programmā paredzētajam zināšanu apjomam par sava darba rezultātiem ir 
ziĦojuši konferencēs, iepazinušies ar citu valstu aktuālu pieredzi u.c.  

 

5. Studenti 
 
Būvniecības fakultāte kopumā ir 31 vieta (26.09.06) no kurām 18 ir doktorantūras 
programmā „Būvniecība”. Tomēr zemās konkurences dēĜ šajā programmā studē kopumā 
15 doktoranti.  
 
Kā pozitīvo jāatzīmē, ka atskaites periodā ir pieaudzis aizstāvēto doktora disertāciju 
skaits. Doktora grādu studiju programmā „Būvniecība” ieguvuši Kaspars KalniĦš, 
Normunds Tirāns un Atis ZariĦš. Tas nozīmē, ka plāns ir pārpildīts, jo 2 vietā ir 
aizstāvējušies 3 doktoranti. 
 
 
UzĦemto studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji 
palielinājies (1.tab.) un kopējo doktorantu skaists arī ir  palielinājies. 
 

1. tabula 
 

Gadi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UzĦemtie 
studenti 

89 135 151 203 168 185 197 238 240 228 242 260 409 490 

Doktorantu 
skaits 
Būvniecības 
programmā 

- 2 4 3 4 7 10 8 9 8 6 16 15 16 

 
Patlaban Būvniecības programmas doktorantūrā par valsts budžeta līdzekĜiem studē šādi 
16 doktoranti (situācija uz 2006.gada 26. septembri): 
 

1. Uldis Lencis (1.kurss) 
2. Nauris Inovskis (1.kurss) 
3. MārtiĦs Vilnītis (2.kurss) 
4. Ăirts BērziĦš (2.kurss) 
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5. Eduards Skuėis (3.kurss) 
6. Daina Uzulniece (3.kurss) 
7. Jānis Zvirgzds (3.kurss) 
8. Jānis Kaminskis (3.kurss) 
9. Andris Baikovs (3.kurss) 
10. Marina Tarasenko (3.kurss) 
11. Viktors Haritonovs (3.kurss) 
12. Māris KaĜinka (3. kurss) 
13. Viktors Mitrofānovs (akadēmiskajā) 
14. Grigorijs Goldbergs (akadēmiskajā) 
15. Kaspars Bondars (akadēmiskajā)  
16. Patrīcija Kara (akadēmiskajā) 

 

6. Akadēmiskais personāls 
 
Doktorantūras studiju programmas ”Būvniecība” studiju zinātniskie vadītāji : 

• Dr.habil.sc.ing. prof. R.Rikards 
• Dr.habil.sc.ing. prof. K.Rocēns 
• Dr.habil.sc.ing. prof. F.Bulavs 
• Dr.habil.sc.ing. prof. J.Štrauhmanis 
• Dr.sc.ing. prof. J.Balodis 
• Dr.sc.ing. prof. J.Naudžuns 
• Dr. sc.ing. prof. A.Čate 
• Dr.sc.ing. prof. A.Paeglītis 
• Dr.sc.ing., doc. J.Biršs 
• Dr.sc.ing. asoc.prof. U.Zuments 
• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. J.Randjarvs (Igaunija) 
• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. V.Mironovs 
• Dr.sc.ing., docents J.Lazdāns  
• Dr.sc.ing. prof. J.Smirnovs 
• Dr.sc.ing. K. KalniĦš 

 
Programmā iesaistītie mācību spēki:  

• Dr.sc.ing. as. prof. R.OzoliĦš 
• Dr.sc.ing. as. prof. I.RadiĦš 
• Dr.sc.ing. as.prof. A.Skudra 
• Dr.sc.ing. as.prof. J.Barkanovs 
• Ms.paed. pr.doc. I.SiliĦa 
• Ms.phil. lekt. G.Čākure 

 
Analizējot doktorantūras studijās iesaistīto akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, 
varam secināt, ka tajā ir iesaitīti 15 profesori un 10 asociētie profesori. Pasniedzēju 
īpatsvars ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 90% no kopējā 
programmā iesaistīto pasniedzēju skaita. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātē kopumā, 
salīdzinot ar 2000.gadu, ir palielinājies gan profesoru gan asociēto profesoru skaits(skat 
2.tabulu):. 

2.tabula 
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# 
ŠTATA 
VIETA, 

SKAITS 
2000.G 

SKAITS 2005.G. 
IZMAI ĥAS 

1. Profesors  5             15             + 10 
2. Asoc. prof. 8 10 + 2 

 
 

Mācību spēku vecuma histogramma sniegta 3. tabulā: 
3.tabula 

 

Kvalifik ācija Skaits % 

Profesori   15 23 
Asoc.profesori 10 15 
Docenti  23 35 
Lektori 11 17 

Asistenti  6 10 

KOPĀ    65 100 
 

 
Analizējot profesoru grupu un katedru skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp 
tām nav vienmērīgs: atsevišėām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras struktūrvienības vadītāja un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Lai arī vidējais profesūras vecums nav sevišėi mazs, priecē 
tas, ka RTU pēc šī kritērija esam otra „jaunākā” fakultāte. ĥemot 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 bažas rada samērā augstais mācībspēku vecums, kaut gan salīdzinot ar 
2000.gadu vidējais mācību spēku vidējais vecums ir nedaudz samazinājies, jo darbu ir 
uzsākuši jauni inženierzinātĦu doktori – Viktors FiĜipenko, Diāna Bajāre, Dimitrijs 
Serdjuks, Genādijs Šahmenko, Leonīds PakrastiĦš, Atis ZariĦš un Kaspars KalniĦš. 
 

7. Pašnovērt ējums -  SVID analīze 
 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 
Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 
Kvalificēti mācībspēki        +2                                              
Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -2 
Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -2 
Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 
AtvaĜinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -1 
Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-9 
reflektantu kontingents       +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +22                              
                                                                             +16 
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                                        SP+VV= +13                +14 
                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                    (+4;+13) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 
                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –3                                                                         Studijas ārzemēs        +2 
Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 
   D KOPĀ               -4                                                                Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 
                                                                                  
                                                                                   -8 
 
 
                                                                                                    I +D = 8-4=4 
                                                                                  

  

                                                                        BF SVID  (+4;+13) 
 

 
Būvniecības un BūvzinātĦu programmu SVID analīze (2.attēls.) 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. Aptaujas rezultāti  
 
Ar nolūku noskaidrot doktorantu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju 
programmu tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz 
sekojošiem anketā apkopotiem jautājumiem:  

Uzdevums Lielā 
mērā 

DaĜēji  Nemaz 

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt 
un interpretēt iegūtos datus 

   

Iegūt spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, 
kas nodrošina vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

2.attēls 
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Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas 
priekšā 

   

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu 
zinātnisko atklājumu iespaidu uz būvniecības nozari 

   

Apgūt būvzinātnes aktuālākos jaunumus    

Iegūt spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē 

   

Iegūt kontaktus ar citu valstu zinātniekiem, piedalīties 
konferencēs 

   

 
Pavisam tika izplatītas 30 anketas, no kurām atpakaĜ saĦemtas tikai 15, tai skaitā 2 darba 
devēju, 9 pasniedzēju un 8 doktorantu aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika apstrādāti 
sekojoši: 

• Par atbildi „Lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 
• Par atbildi „daĜēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 
• Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  -2 punkti. 

 
Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. 
Līdz ar to iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām 
pusēm. Rezultāti apkopoti 4.attēlā.  
 
Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka jaunie 
inženierzinātĦu doktori nav apguvuši spēju darboties daudznozaru komandās (0%) un 
samērā vāji apguvuši spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku jautājumu izpētē (17%). 
Tas arī būtu saprotams, jo doktorantūras studijas galvenokārt paredz individuālu darbu. 
Vienlaicīgi darba devēji ir apmierināti ar būvzinātnes aktuālāko jaunumu apguves līmeni 
(100%). 
 
Paši doktoranti par programmas vājo posmu uzskata nepietiekamās iespējas darboties 
daudznozaru komandās (25%), bet visaugstāk novērtē studiju laikā apgūstamo spēju 
izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu (92%).  
 
Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūta spēja organizēt kolektīvu darbu 
zinātnisku jautājumu izpētē (17%). Tāpat mazāk par 50% novērtēta studiju laikā 
iegūstamā spēja darboties daudznozaru komandā. Savukārt par vislabāk apgūto prasmi 
pasniedzēji uzskata Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas priekšā (92%). 
Tas liecina, ka jaunie inženierzinātĦu doktori lielā mērā ir gatavi uzsākt pedagoăisko 
darbību mūsu universitātē, kas ir viens no galvenajiem doktorantūras studiju mērėiem.  
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4.attēls 
 
Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā doktorantūras programma Ĝauj 
iegūt labu teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt 
komandā un organizēt tās darbu.  

9. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Doktorantūras studenti sāk strādāt pie zinātniskā publikācijām otrajā vai bieži trešajā 
studiju gadā, kā rezultātā uz aizstāvību publikācijas bieži ir tikai iesniegtas vai pat 
sagatavotas publicēšanai. Lai stimulētu studentu savlaicīgāk sākt strādāt pie rezultātu 
apkopošanas esama sākuši jauni praksi, saskaĦā ar kuru 2. gada doktorantiem ir 
nepieciešams sagatavot disertācijas uzmetumu (ap 30% no kopējā apjoma) kuru izskata 
RTU BF zinātniskā komisija. Pirmā gada pieredze nostādīja uz to, ka šī prakse ir 
jāturpina.  
 
Jāsecina, ka doktorantiem bieži nav pietiekamas zināšanas pētnieciskā metodikā. Līdz ar 
to ir jau maăistrantūras programmā ir jāietver priekšmeti, kuros padziĜināta tiek mācīts - 
kas ir zinātne, kā veic zinātnisko darbu, kā apstrādā rezultātus, kā zinātniskais darbs ir 
jāpublicē un publiski jāaizstāv.  
 
Par cik būvniecības nozarē ir plašs darba piedāvājums, atskaites periodā konkurence 
iestājoties „Būvniecības” doktorantūrā ir maza. Iespējams, ka viens no veidiem kā 
palielināt konkurenci doktorantūrā ir veicināt studentu mobilitāti, proti, paverot plašākas 
iespējas ārzemju studentiem studēt BF doktorantūras programmās. ĥemot vērā, ka BF ir 
iesaistīta daudzu pētniecības projektos, tanī skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammas 
projektos, ir iespēja šiem studentiem nodrošināt konkurentspējīgu atalgojumu.  
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Ar iestāšanos ES daudz aktuālāks kĜūs jautājums par pasniedzēju atalgojumu Latvijā un 
citās ES universitātēs. Tā kā darbaspēka plūsma ES teritorijā ir brīva, tad var veidoties 
situācija, ka pēc sekmīgas doktorantūras studiju pabeigšanas jauno zinātnieku darba vieta 
nebūs Latvijā, bet gan ārpus tās. Lai risinātu šo jautājumi Būvniecības fakultātes 
paspārnē tika nodibināta zinātniska institūcija - Būvzinātnes centrs. Centrs Ĝaus efektīvāk 
piesaistīt līdzekĜus pētniecībai un nodarbināt cilvēkus pētniecībā uz pilnu slodzi. Bāzes 
finansējums ko pirmo gadu saĦem zinātniskās institūcijas Ĝauj nodrošināt ar darbiniekus 
ar minimālu algu, tomēr atalgojums vēl nav konkurent spējīgs ar algām citās būvniecības 
nozarēs. Līdz ar to Būvzinātnes centra prioritāte ir darbības paplašināšana, lai piesaistītu 
papildus finansējumu no līgumdarbiem, ekspertīzēm un testēšanas pakalpojumiem. Lai 
radītu nepieciešamo materiālo bāzi un izveidotu laboratoriju lielu gabarītu 
būvkonstrukciju pārbaudēm, tika sagatavots projekts par Būvzinātnes centra jauna 
laboratorijas korpusa izveidi.  
 
Pašlaik zinātniskā publikācijas tiek publicētas galvenokārt konferenču tēzēs un 
periodikā, kura bieži vien līdz šim neparādījās starptautiski citējamo literatūru datubāzēs. 
Sākot ar 2007.gadu žurnāls „Baltic Journal of Road and Bridge Engineering”, ko izdod 
kopīgi Vi ĜĦas Tehniskās universitātes CeĜu katedra, Rīgas Tehniskās universitātes CeĜu 
un tiltu katedra un Tallinas Tehnoloăijas universitātes CeĜu katedra ir ieklauts tādās 
pasaules atzītās datubāzēs kā Thomson SCIE: Science Citation Index Expanded(™) 
(Web of Science), INSPEC, EBSCO, TRIS/TRIS Online, VINITI, CSA's ERD, 
CSA/ASCE (CSA's TRD. Līdz ar to jautājums par publicēšanaos starptautiski citējamos 
žurnālos ir kĜuvis vieglāk risināms.  
 
 
Doktorantūras studiju programmas direktors 
          J.Smirnovs 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Doktorantūras studijas 

 

Profils Būvniecība 

RTU programma Būvniecība 

Studiju l īmenis Doktora studijas 

Nominālais studiju ilgums 3 gadi 

Studiju apjoms 144 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība InženierzinātĦu maăistrs būvzinātnē 

Maăistra profesionālais grāds būvniecībā 

Maăistra profesionālais grāds transportbūvēs vai tai 
pielīdzināta izglītība 

Iegūstamā kvalifik ācija InženierzinātĦu doktors  

Studiju programmas 
mērėi 

a) sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus 
zinātniskajam darbam 

 b) izglītības darbam augstskolās būvniecības jomā 

 c) patstāvīgai zinātnisko pētījumu veikšanai un 
vadīšanai 

Uzdevumi a)o) apgūt zinātniskās pētniecības metodes, 

b)p) izstrādāt promocijas darbu, 

c)q) publicēties citējamajos avotos un 
uzstāties zinātniskajās konferencēs ar 
referātiem, 

d)r)  apgūt programmā paredzētos mācību 
priekšmetus. 

 

2. Studiju programmas attīstība 

2.1 IzmaiĦas studiju programm ā un studiju pl ānā 
 
IzmaiĦas akadēmiskajā studiju programmā BDBO “Būvniecība” atskaites periodā nav 
veiktas. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. Norit darbs 
pie jaunas doktorantūras programmas „Ăeomātika” izveidošanas. 
 

2.2. Studiju programmas atbilst ība akadēmiskajam standartam 
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MK Noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” definētās 
prasības par doktorantūras studiju programmām (studiju ilgums 3 gadi un apjoms 
144KP) ir izpildītas.  

Viena doktoranta finansējums no budžeta līdzekĜiem Būvniecības profilā 
2007./2008.m.g. bija 9195,90 Ls. 

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realiz ācij ā  
 

IzmaiĦas studiju programmas BDBO “Būvniecība” realizācijā atskaites periodā nav 
veiktas. 

. 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 
 

Studentu skaits doktorantūras programmās ir mazs salīdzinoši ar pārējo akadēmisko 
līmeĦu studiju programmām. Tāpēc profilējošo priekšmetu studijas notiek konsultāciju 
un diskusiju veidā ar priekšmeta pasniedzēju. Šis studiju aspekts Ĝauj ievērojami dziĜāk, 
salīdzinot ar bakalauratūras un maăistratūras studijām, izprast apgūstamo vielu. Minētais 
kopumā norāda uz Ĝoti lielo patstāvīgā darba īpatsvaru doktorantūras studijās. 
Doktorantu progress disertācijas izstrādē tiek regulāri pārbaudīts struktūrvienību līmenī 
un vienreiz gadā fakultātes līmenī. 

 

3.2 Programmas realiz ācijas resursu anal īze 
Saistībā ar Eiropas Savienības iniciētām kohēzijas aktivitātēm augstskolās un zinātniskos 
institūtos doktorantu atalgojums (stipendijas, budžeta alga, līgumdarbu piemaksas) un 
materiālais nodrošinājums (materiāli – kancelejas preces, ėimikālijas u.c. un zinātniskā 
aparatūra) ir ievērojami uzlabojies pēdējā laikā. Tagad ir iespējams saĦem papildus 
finansējumu no zinātnes bāzes budžeta, saĦemt Eiropas Sociāla Fonda (ESF) stipendiju, 
piedalīties līgumdarbu un IZM projektu realizācijā.  Līdz ar to algas kĜūst 
konkurentspējīgs ar citām tautsaimniecības nozarēm. 

BF kopā ar RTU aktīvi piedalās dažādos Eiropas Savienības projektos par pētniecības 
infrastruktūras atjaunošanu universitātēs. Tā rezultāta no dažādiem kohēzijas fondiem 
(piem. Eiropas Sociālais Fonds) ir iegādāta maza un liela mēroga aparatūra, kuru 
doktoranti var izmanot pētījumu veikšanai. Konferenču un semināru organizēšanai 
doktoranti var iznomāt (bez maksas) prezentācijas tehniku: klēpju datorus, projektorus, 
video kameru, datu uzglabāšanas un pārraides sistēmas. Pēdējā gada laikā doktoranti šīs 
iespējas sākuši vairāk izmantot. 

Gandrīz visi dienas nodaĜas doktorantūras studenti saĦem ESF pabalstu, kas sastāda 300 
Ls stipendiju mēnesi un 150 Ls mēnesī izdevumi zinātniekos materiālu iegādei un 
konferencēm. 

Ar šo gadu doktorantiem ir pieejamas daudzas literatūras datu bāzes (SCOPUS un 
SCIENCEDIRECT), caur kurām tiem ir pieejamas pilnas publikācijas. 80% fakultātes 
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telpu ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Pateicoties ORTUS portālam doktoranti 
datu bāzes var izmantot arī atrodoties ārpus BF telpām, proti, mājās vai komandējumā.  

 

Dokorantūras programmas realizācijai iegādāts šāds inventārs un materiāli:  

1. Digitāls fotogrammetrijas komplekss arhitektūras un būvobjektu 3D CAD modeĜu 
izveidošanai un ortogonālu attēlu rekonstrukcijai no perspektīvēm, programmatūra 
Photomodeler. 

2. CAD mācību un zinātniskās pētniecības laboratorija ar 26 darba vietām, 3D 
manipulātori darbam ar CAD programmatūru, datu projektors, interaktīva skārienjūtīga 
tāfele, skārienjūtīga grafiskā planšete. 

3. Licencētas CAD programmatūras mācību un zinātniskās pētniecības mērėiem: 
ArchiCAD; AutoCAD; SEMA; SolidWorks; SketchUp; FormZ; Architectural 
Desktop; Revit Building; Photomodeler. 

4. Pusautomātiskā pārbaudes mašīna 3000 kN Controls 50-C56G2 – 
Konstrukciju/materiālu mehānisko īpašību noteikšanai. 

5. Lieces rāmis, Controls 50-C1400 - vidējo izmēru konstrukciju mehāniskai pārbaudei 

6. Daudzfunkcionālā testēšanas mašīna 160 kN Toni Technik 9955 - 
Konstrukciju/materiālu mehānisko īpašību noteikšanai. 

7. HBM daudzkanālu automātiskā reăistrējošā iekārta 8 kanālu SPIDER-8 - 
Konstrukciju darbības analīzei laboratorijas apstākĜos. 

8. Materiālu un konstrukciju ilgstošās pārbaudes stendi – 18 gab. - konstrukciju elementu 
un  to pastiprinājumu ilglaicīga darba analīzei. 

9. Planetāras dzirnavas „Retsch”, Betona stiprības pārbaudes prese „Controls”, Lieces 
rāmis „Controls” un žāvēšanas skapis  

10. Iegādāti 3 projekcijas aparāti.  

11. 6 datori, jaunas licences Arc View un Photomod programmatūru izmantošanai; krāsu 
printeris un 2 stacionārie projektori. 

 

 

3.3 Studentu iesaist īšana pētnieciskaj ā darbā 
 

Studenti tiek iesaistīti pētnieciskā darbā caur dalību ES Struktūrfondu projektos, LZP, 
IZM grantos un līgumdarbos. Daudzi no doktorantiem strādā par asistentiem vai 
pētniekiem Būvzinātnes centrā. Studentu pētnieciskā darba rezultāti savu atspoguĜojumu 
ir guvuši RTU Zinātnisko rakstu sējumos “Arhitektūra un Būvzinātne”. Atskaites 
periodā ir sagatavots izdošanai minētās sērijas 8.sējums, kurā apkopoti sekojoši 
Būvniecības programmas studentu un mācību spēku darbi:  
Apsītis M., Bulavs, F. Plānsienu tītu presētu kartona cauruĜu pielietojuma iespējas 
būvniecībā.  

Bajāre D., Rozenštrauha I., Krāăe L., Korjakins A. Aluimīnija metāllūžĦu pārstrādes 
atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā. 
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Haritonovs V., Skuėis E., Naudžuns J., Smirnovs J. Asfaltbetona paraugu mehānisko 
īpašību izmaiĦa atkarība no slogošanas ātruma un temperatūras. 

Korjakins A., OzoliĦš O., Pizele D. Riboto kopozītu čaulu ribas un apšuvuma 
starpslāĦu plīsuma stiprība. 

Kr ūmiĦš A, Dzelzītis E. Lešinskis A. Gaisa apstrādes iekārtas enerăijas patēriĦa 
aprēėina programmas izveide. 

Pupurs A., KrasĦikovs A., Kononova O., Šahmenko G. Nelineāras darbības 
(plaisāšanas stadijā) prognozēšanas metode augstas koncentrācijas tērauda šėiedru 
fibrobetona sijām. 

Grabis J. Fosfātu kompozītmateriālu cietēšanas procesu pētīšana ar ultraskaĦas metodi.  

Ručevskis S. Trieciena iedarbībai pakĜautu kompozītmateriāla paneĜu ultraskaĦas 
testēšana sabrukuma novēršanai. 

Smirnovs J., Naudžuns J. Mazo rotācijas apĜu satiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. 

Viln ītis M., Noviks J. Jaunas paaudzes gāzbetona sienu žūšanas procesa pētījumi.  
Viln ītis M., Noviks J. Jaunās paaudzes gāzbetona sienu siltuma plūsmas pētījumi.  

 

Lai paaugstinātu šī krājuma zinātnisko kvalitāti ieviesta moderna divpakāpju 
recenzēšanas sistēma, saskaĦā ar kuru visu iesniegto darbu kvalitāti  pārbauda visi 
redkolēăijas locekĜi kam seko divu anonīmu recenzentu darba padziĜināta analīze. 
Krājumam ir jauns galvenais redaktors Dr.sc.ing. Genādijs Šahmenko un atjaunots 
redkolēăijas sastāvs,  kurā vairāk kā 50% ir ārzemju zinātnieki. Jāatzīmē, ka zinātniskā 
darbā tiek iesaistīti aizvien vairāk maăistrantūras studenti, kuri potenciāli k Ĝūs par 
doktorantiem. 

 

Doktorantu pētniecisko rezultāti ir atspoguĜoti šādās starptautiskās publikācijās: 

 
Baikovs A., Rocēns K. Creep of the bent wood material elements. Iesniegts RTU   rakstu 
krājumam Būvzinātne. 
 
Rocēns K., Ă.BērziĦš, G.VērdiĦš iesniegts patenta pieteikums N0 P-08-25 no 21.02.2008 
„Būvelements (varianti) tā izgatavošanas paĦēmieni un pielietojums”. 
 
Eglītis E., KalniĦš K., OzoliĦš O., Rikards R. Numerical Study of Geometrical 
Imperfection Response on Composite Cylinders under Axial Loading. The 20th Nordic 
Seminar on Computational Mechanics, November 23-24, 2007, Gothenburg, Sweden 
 
Eglitis E., Kalnins K. Benchmarking of FE Post-buckling Analysis of Stiffened 
Composite Panels with Experimental Validation. The 4th Int. Conf.” Strength, Durability 
and Stability of Materials and Structures (SDSMS'04)”, September 11-13, 2007, 
Palanga, Lithuania 
 
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.lpp. 
 
U. Lencis, Stiegrojumu ietekme uz ultraskaĦas impulsu izplatīšanās ātrumu 
dzelzsbetonā, Latvijas betona Savienības XVII zinātniski tehniskajā konference, Rīga 
2008, 12 jūnijā. 
Pupurs A., KrasĦikovs A., Kononova O., Šahmenko G. Nelineāras darbības (plaisāšanas 
stadijā) prognozēšanas metode augstas koncentrācijas tērauda šėiedru fibrobetona sijām. 
 
A. Krasnikovs, A. Pupurs, G. Šahmenko „Fibrobetona šėiedru darba dator modelēšana” 
Latvijas betona savienības XV zinātniska tehniskajā konference 
 
Pupurs A., KrasĦikovs A., Kononova O., Šahmenko G. Nelineārās darbības (plaisašanas 
stadijā) prognozēšanas metode augstas koncentrācijas tērauda šėiedru fibrobetona sijām 
// RTU zinātniskie raksti. 2. sēr., Būvzinātne - 8.sēj. (2007), 60-70 lpp. 
 

3.4 Starpaugstskolu un starptautisk ā sadarb ība 
 

BF mācību spēki ir vairāku starptautisku zinātnisku žurnālu redkolēăiju un starptautisku 
asociāciju locekĜi. 

BF doktorantūrā ir iestājušies vai periodiski apmeklē ārzemju doktoranti.  

Būvniecības fakultāte sākot ar 2000.gadu piedalās starptautiskajā SOCRATES projektā 
European Civil Engineering Education and Training (EUCEET), kura ietvaros tiek veikts 
darbs Eiropas būvinženieru izglītības harmonizēšanā. Pagaidām darbs norisinās ar 
bakalauara un maăistra studiju līmeĦiem. No 2007.gada BF ir iestājusies arī EUCEET 
asociācijā. 

Kopš 2005.gada 3.jūnija Būvniecības fakultāte ir Eiropas būvniecības fakultāšu 
asociācijas  (AECEF) dalībniece.  

 

3.4.1 Materiālu un konstrukciju instit ūtā 

 

Doktorantūras studijas uzsācis (par maksu) ārzemju students no Polijas Wesolowski 
Miroslaw. 

Professors R. Rikards ir IACM (International Association for Computational Mechanics) 
un ISMO (International Association for Structural and Multidisciplinary Optimization) 
loceklis. R. Rikards un profesors A. Čate ir starptautiskā žurnāla “Mechanics of 
Composite Materials” redkolēăijas locekĜi. 
 
Doktorante Patricija Kara apmeklējusi Martin-Luther Universitāte Halle-Wittenberg uz 1 
mēnesi DAAD programmas ietvarā.  

 

3.4.2 Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā 
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M. Dobelis ir recenzents un zinātniskās komitejas loceklis starptautiskajos rakstu 
krājumos un konferencēs: 

- recenzents rakstu krājumam “2007 iNEER Special Volume: INNOVATIONS 2007 
– World Innovations in Engineering Education and Research”; 

- V th Conference Geometry and Graphics. Ustron, Polija, 2007. gada 25.-27. jūnijs; 

- ikgadējā konferencē “Engineering and Computer Graphics” KauĦas Tehnoloăiskajā 
universitātē, 2007. gada jūnijs. 

M. Dobelis ir ievēlēts par Baltijas republiku ăeometrijas un inženiergrafikas 
asociācijas BALTGRAF prezidentu no 2006.-2008. gadam. M. Dobelis bija 
pieredzes apmaiĦā par grafikas studiju kursu realizāciju Kaiserslauternas  Tehniskajā 
universitātē.  

K.Rocēns ir:  

- Reăionālās koordinācijas padomes pie starptautiskās koksnes akadēmijas 
"Mūsdienu  koksnes zinātnes problēmas" loceklis 

-  Eksperts "Koksne, koksnes materiāli, izstrādājumi un konstrukcijas" pie Maskavas 
valsts mežtehnikas universitātes 

- Starptautiskā žurnāla "Civil Engineering and Management" - redkolēăijas loceklis. 

- Vietējās orgkomitejas loceklis XIV starptautiskai konferencei “Mechanics of 
Composite materials”. 

- Zinātniskās komitejas loceklis IX starptautiskai konferencei „Modern building 
materials, structures and techniques” 

 

M. Dobelis ir atkārtoti ievēlēts par Baltijas republiku Ăeometrijas un inženiergrafikas 
asociācijas BALTGRAF prezidentu no 2006.-2008. gadam. 

 

L.PakrastiĦš, D. Serdjuks ir Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansētā 
projekta  „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkosntrukciju projektēšanā” eksperti 
(Twinning Project LV2005-IB/EC/01) 

 

3.4.3 Transportbūvju instit ūtā 

 

J.R.Naudžuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering” redkolēăijas locekĜi. 

2006.gada oktobrī CeĜu un tiltu katedrā ar lekciju uzstājās ASV Federālās AutoceĜu 
administrācijas darbinieks Jānis GrāmatiĦš, kurš sniedz arī konsultācijas RTU mācību 
spēkiem par atsevišėiem jautājumiem. 2007.gada 10.maijā J.Smirnovs uzstājās ar lekciju 
„Transporta problēmas Latvijā” Tartu universitātes Ăeogrāfijas fakultātē. 
Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  sēdēs  Lisabonā, 
2007.gada 2-3.novembris, Amsterdamā, 2008.gada 17.-18.maijā (prof. A.Paeglītis). 
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J. Štrauhmanis ir EEGECS (European Education in Geodetic Engineering, Cartograhy 
and Surveying) asociācijas aktīvs biedrs un strādā pie Ăeomātikas doktorantūras 
programmas izveides.  

 

3.4.4 Būvražošanas institūtā 

 

Profesors V.Mironovs piedalījās starptautiskās konferences MET-2007 “Metināšana un 
pulvermetalurăija” organizēšanā. 

 

3.5 Sadarb ība ar darba dev ējiem 
 

Sadarbībā ar Latvijas izglītības fondu un Latvijas AutoceĜu direkciju, Transportbūvju 
virziena studentiem ir iespējas piedalīties konkursā par labāko zinātnisko darbu un 
konkursā par papildus stipendijām. Katru mācību gadu tiek prēmēti 6 labākie zinātnisko 
darbu autori un to zinātniskie vadītāji. 

Noslēgts sadarbības līgums ar RTU un būvkonstrukciju ražotāju ”TENAX”. (V.Lapsa, 
A.KrasĦikovs, L.PakrastiĦš, I.MieriĦš).  

Doktorantu skaits, salīdzinot ar bakalauru studijās un maăistrantūras studijās studējošo 
skaitu ir salīdzinoši neliels. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka pēc doktorantūras beigšanas 
absolventi paliek strādāt RTU Būvniecības fakultātē. Līdz ar to par lielāko darba devēju 
(līdz šim) ir uzskatāma RTU Būvniecības fakultāte.  

 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baĜĜu sistēmā saskaĦā 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 saskaĦā 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 saskaĦā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto nolikumu “ 
Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Zināšanu pārbaude tiek veikta divreiz gadā eksāmenu 
sesiju laikā. Ar visaugstāko atzīmi – 10 balles tiek novērtētas to doktorantu  zināšanas, 
kas papildus programmā paredzētajam zināšanu apjomam par sava darba rezultātiem ir 
ziĦojuši konferencēs, iepazinušies ar citu valstu aktuālu pieredzi u.c.  
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5. Studenti 
 

Būvniecības fakultāte kopumā ir 31 vieta (25.06.2008) no kurām 15 ir doktorantūras 
programmā „Būvniecība”. 

Kā pozitīvo jāatzīmē, ka iepriekšējā gadā pieauga  aizstāvēto doktora disertāciju skaits. 
Doktora grādu studiju programmā „Būvniecība” ieguvuši Kaspars KalniĦš, Normunds 
Tirāns un Atis ZariĦš. Tas nozīmē, ka plāns ir pārpildīts, jo 2 vietā ir aizstāvējušies 3 
doktoranti. Tomēr, 2008. gadā neviena disertācijas netika aizstāvēta. 

UzĦemto studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji 
palielinājies (1.tab.) un kopējo doktorantu skaists arī ir palielinājies un stabilizējies 
pēdējos 3 gados. 

 

1.2.tabula 

 

Gadi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UzĦemtie 
studenti 

168 185 197 238 240 228 242 260 409 490 439 

Doktorantu 
skaits 
Būvniecības 
programmā 

4 7 10 8 9 8 6 16 15 16 15 

Patlaban Būvniecības programmas doktorantūrā par valsts budžeta līdzekĜiem studē šādi 
15 doktoranti (situācija uz 2007.gada 26. septembri): 

 

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Kurss Apmācības veids Maksas statuss 

1.  Baikovs Andris  3  Dien    No valsts budžeta  

2.  BērziĦš Ăirts    3  Akad. Dien   No valsts budžeta  

3.  Bondars Kaspars  2  Akad, Dien   No valsts budžeta  

4.  Eglītis Edgars    1  Dien    No valsts budžeta  

5.  Gode Kristaps   3  Dien    Par maksu  

6.  Goldbergs Grigorijs  2  Akad, Dien   No valsts budžeta  

7.  Kara Patricija    2  Dien    Par maksu  

8.  Lazda Ziedonis  1  Dien    No valsts budžeta  

9.  Lencis Uldis    2  Dien    No valsts budžeta  

10.  Paegle Ieva    1  Dien    No valsts budžeta  

11.  Pupurs Andrejs  1  Dien    No valsts budžeta  

12.  RēveliĦš Intars  1  Dien    No valsts budžeta  

13.  Silabriedis Gunārs  1  Dien    No valsts budžeta  
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14.  Ūzulniece Daina   3  Dien    Par maksu  

15.  Vilnītis MārtiĦš   3  Akad, Dien   No valsts budžeta 

 

6. Akadēmiskais personāls 
 

Doktorantūras studiju programmas ”Būvniecība” studiju zinātniskie vadītāji : 

• Dr.habil.sc.ing. prof. R.Rikards 

• Dr.habil.sc.ing. prof. K.Rocēns 

• Dr.habil.sc.ing. prof. F.Bulavs 

• Dr.habil.sc.ing. prof. J.Štrauhmanis 

• Dr.sc.ing. prof. J.Balodis 

• Dr.sc.ing. prof. J.Naudžuns 

• Dr. sc.ing. prof. A.Čate 

• Dr.sc.ing. prof. A.Paeglītis 

• Dr.sc.ing., doc. J.Biršs 

• Dr.sc.ing. asoc.prof. U.Zuments 

• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. J.Randjarvs (Igaunija) 

• Dr.sc.habil.sc.ing. prof. V.Mironovs 

• Dr.sc.ing., docents J.Lazdāns  

• Dr.sc.ing. prof. J.Smirnovs 

• Dr.sc.ing. K. KalniĦš 
 

Programmā iesaistītie mācību spēki:  

• Dr.sc.ing. as. prof. R.OzoliĦš 

• Dr.sc.ing. as. prof. I.RadiĦš 

• Dr.sc.ing. as.prof. A.Skudra 

• Dr.sc.ing. as.prof. J.Barkanovs 

• Ms.paed. pr.doc. I.SiliĦa 

• Ms.phil. lekt. G.Čākure 

 

Analizējot doktorantūras studijās iesaistīto akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, 
varam secināt, ka tajā ir iesaistīti 15 profesori un 10 asociētie profesori. Pasniedzēju 
īpatsvars ar zinātĦu doktora (dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu sastāda 90% no kopējā 
programmā iesaistīto pasniedzēju skaita. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātē kopumā, 
salīdzinot ar 2000.gadu, ir palielinājies gan profesoru gan asociēto profesoru skaits(skat 
2.tabulu):. 
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2.tabula 

# 
ŠTATA 
VIETA, 

SKAITS 
2000.G 

SKAITS 2007.G. 
IZMAI ĥAS 

1. Profesors  5             15             + 10 

2. Asoc. prof. 8 10 + 2 

 

Mācību spēku vecuma histogramma sniegta 3. tabulā: 

3.tabula 

 

Kvalifik ācija Skaits % 

Profesori   15 23 

Asoc.profesori 10 15 

Docenti  23 35 

Lektori 11 17 

Asistenti  6 10 

KOPĀ    65 100 

 

Analizējot profesoru grupu un katedru skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp 
tām nav vienmērīgs: atsevišėām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras struktūrvienības vadītāja un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Lai arī vidējais profesūras vecums nav sevišėi mazs, priecē 
tas, ka RTU pēc šī kritērija esam otra „jaunākā” fakultāte. ĥemot 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 bažas rada samērā augstais mācībspēku vecums, kaut gan salīdzinot ar 
2000.gadu vidējais mācību spēku vidējais vecums ir nedaudz samazinājies, jo darbu ir 
uzsākuši jauni inženierzinātĦu doktori – Viktors FiĜipenko, Diāna Bajāre, Dimitrijs 
Serdjuks, Genādijs Šahmenko, Leonīds PakrastiĦš un Kaspars KalniĦš. 
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7. Pašnovērt ējums -  SVID analīze 
 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 
Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -1 
Kvalificēti mācībspēki        +2                                              
Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          0 
Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -1 
Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 
AtvaĜinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -1 
Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-6 
reflektantu kontingents       +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +22                              
                                                                             +16 
                                                                           
                                        SP+VV= +16                +14 
                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                    (+4;+16) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 
                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –3                                                                         Studijas ārzemēs        +2 
Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 
   D KOPĀ               -4                                                                Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 
                                                                                  
                                                                                   -8 
 
 
                                                                                                    I +D = 8-4=4 
                                                                                  

  

                                                                        BF SVID  (+4;+16) 
 2.attēls 



RTU Būvniecības fakultātes  
Būvniecības programma 

50 

Būvniecības un BūvzinātĦu programmu SVID analīze (2.attēls.) 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. Aptaujas rezultāti  
 

Ar nolūku noskaidrot doktorantu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju 
programmu tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz 
sekojošiem anketā apkopotiem jautājumiem:  

Uzdevums Lielā 
mērā 

DaĜēji  Nemaz 

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt 
un interpretēt iegūtos datus 

   

Iegūt spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, 
kas nodrošina vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas 
priekšā 

   

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu 
zinātnisko atklājumu iespaidu uz būvniecības nozari 

   

Apgūt būvzinātnes aktuālākos jaunumus    

Iegūt spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku 
jautājumu izpētē 

   

Iegūt kontaktus ar citu valstu zinātniekiem, piedalīties 
konferencēs 

   

 

Pavisam tika izplatītas 30 anketas, no kurām atpakaĜ saĦemtas tikai 15, tai skaitā 2 darba 
devēju, 9 pasniedzēju un 8 doktorantu aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika apstrādāti 
sekojoši: 

• Par atbildi „Lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 

• Par atbildi „daĜēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 

• Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  -2 punkti. 

 

Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. 
Līdz ar to iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām 
pusēm. Rezultāti apkopoti 4.attēlā.  

 

Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka jaunie 
inženierzinātĦu doktori nav apguvuši spēju darboties daudznozaru komandās (0%) un 
samērā vāji apguvuši spēju organizēt kolektīvu darbu zinātnisku jautājumu izpētē (17%). 
Tas arī būtu saprotams, jo doktorantūras studijas galvenokārt paredz individuālu darbu. 
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Vienlaicīgi darba devēji ir apmierināti ar būvzinātnes aktuālāko jaunumu apguves līmeni 
(100%). 

 

Paši doktoranti par programmas vājo posmu uzskata nepietiekamās iespējas darboties 
daudznozaru komandās (25%), bet visaugstāk novērtē studiju laikā apgūstamo spēju 
izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu (92%).  

 

Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūta spēja organizēt kolektīvu darbu 
zinātnisku jautājumu izpētē (17%). Tāpat mazāk par 50% novērtēta studiju laikā 
iegūstamā spēja darboties daudznozaru komandā. Savukārt par vislabāk apgūto prasmi 
pasniedzēji uzskata Iegūt spēju efektīvi komunicēt, uzstāties auditorijas priekšā (92%). 
Tas liecina, ka jaunie inženierzinātĦu doktori lielā mērā ir gatavi uzsākt pedagoăisko 
darbību mūsu universitātē, kas ir viens no galvenajiem doktorantūras studiju mērėiem.  
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4.attēls 

 

Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā doktorantūras programma Ĝauj 
iegūt labu teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt 
komandā un organizēt tās darbu.  
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9. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 

Doktorantūras studenti sāk strādāt pie zinātniskā publikācijām otrajā vai bieži trešajā 
studiju gadā, kā rezultātā uz aizstāvību publikācijas bieži ir tikai iesniegtas vai pat 
sagatavotas publicēšanai. Lai stimulētu studentu savlaicīgāk sākt strādāt pie rezultātu 
apkopošanas esama sākuši jauni praksi, saskaĦā ar kuru 2. gada doktorantiem ir 
nepieciešams sagatavot disertācijas uzmetumu (ap 30% no kopējā apjoma) kuru izskata 
RTU BF zinātniskā komisija. Pirmā gada pieredze nostādīja uz to, ka šī prakse ir 
jāturpina.  

Jāsecina, ka doktorantiem bieži nav pietiekamas zināšanas pētnieciskā metodikā. Līdz ar 
to ir jau maăistrantūras programmā ir jāietver priekšmeti, kuros padziĜināta tiek mācīts - 
kas ir zinātne, kā veic zinātnisko darbu, kā apstrādā rezultātus, kā zinātniskais darbs ir 
jāpublicē un publiski jāaizstāv.  

Par cik būvniecības nozarē ir plašs darba piedāvājums, atskaites periodā konkurence 
iestājoties „Būvniecības” doktorantūrā ir maza. Iespējams, ka viens no veidiem kā 
palielināt konkurenci doktorantūrā ir veicināt studentu mobilitāti, proti, paverot plašākas 
iespējas ārzemju studentiem studēt BF doktorantūras programmās. ĥemot vērā, ka BF ir 
iesaistīta daudzu pētniecības projektos, tanī skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammas 
projektos, ir iespēja šiem studentiem nodrošināt konkurentspējīgu atalgojumu. Dažos 
institūtos šī ideja sāk tikt ieviesta praksē. 

Ar iestāšanos ES daudz aktuālāks kĜūs jautājums par pasniedzēju atalgojumu Latvijā un 
citās ES universitātēs. Tā kā darbaspēka plūsma ES teritorijā ir brīva, tad var veidoties 
situācija, ka pēc sekmīgas doktorantūras studiju pabeigšanas jauno zinātnieku darba vieta 
nebūs Latvijā, bet gan ārpus tās. Lai risinātu šo jautājumi Būvniecības fakultātes 
paspārnē tika nodibināta zinātniska institūcija - Būvzinātnes centrs. Centrs Ĝaus efektīvāk 
piesaistīt līdzekĜus pētniecībai un nodarbināt cilvēkus pētniecībā uz pilnu slodzi. Bāzes 
finansējums ko pirmo gadu saĦem zinātniskās institūcijas Ĝauj nodrošināt ar darbiniekus 
ar minimālu algu, tomēr atalgojums vēl nav konkurent spējīgs ar algām citās būvniecības 
nozarēs. Līdz ar to Būvzinātnes centra prioritāte ir darbības paplašināšana, lai piesaistītu 
papildus finansējumu no līgumdarbiem, ekspertīzēm un testēšanas pakalpojumiem. Lai 
radītu nepieciešamo materiālo bāzi un izveidotu laboratoriju lielu gabarītu 
būvkonstrukciju pārbaudēm, tika sagatavots projekts par Būvzinātnes centra jauna 
laboratorijas korpusa izveidi.  

Pašlaik zinātniskā publikācijas tiek publicētas galvenokārt konferenču tēzēs un 
periodikā, kura bieži vien neparādās starptautiski citējamo literatūru datubāzēs. Šo 
problēmu, nevar atrisināt īsā laikā, jo līdz šim nebija materiālās bāzes, lai veiktu 
eksperimentus pietiekamā kvalitātē un apjomā.  

 

Pašnovērtējuma ziĦojums apspriests un apstiprināts Būvniecības un civilās 
celtniecības nozares studiju programmas sēdē 2008.gada 12.septembrī (protokols # 
2). 

 

Pašnovērtējums ziĦojums apspriests un apstiprināts Būvniecības fakultātes Domes 
sēdē 2008.gada 12 septembrī (protokols # 007). 
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BF Domes priekšsēdētājs       
 J.Smirnovs 
 


