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1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, iegūstamie 
studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā. 

1.1. Studiju programmas mērķis 

 Bakalaura profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” mērķis ir 
sniegt bakalaura profesionālo izglītību drošības inženierijā, lai nodrošinātu 2. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaņu kopumu, kas ļauj sākt darba aizsardzības vecākā speciālista un ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības speciālista profesionālo darbību. 

 Bakalaura profesionālo studiju programma „Drošības inženierija” veidota 
atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, profesijas standarta „Darba aizsardzības vecākais 
speciālists” (ņemts par programmas pamatu) prasībām, kā arī PK 2149 40 
„Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris” prasībām, un saskaņota ar LDDK 
(darba devēju) ekspertiem.  

 Programmas stratēģija ir panākt sistemātisku un secīgu izglītību tehnogēnās 
(cilvēku radītās) vides drošībā un pārvaldībā. Līdz šim iztrūkst pamatposms - 
profesionālā bakalaura programma. Latvijā tika īstenotas 3 studiju programmas, kas 
kopumā pozitīvi ietekmē tehnogēnās vides drošību, tomēr nenodrošina šī aspekta 
kompleksu redzējumu un iespēju kontrolēt ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi 
(ekoloģisko situāciju) kopumā, nenodrošinot drošības ilgtspējīgu un kompleksu 
monitoringu un cilvēku resursu dzīvības un veselības kvalitāti. Ražošanas tehnoloģiskās 
integrācijas līmeņa pieaugums noved pie tehnogenās vides drošības kompleksa vērtējuma 
nepieciešamības. Ja iepriekš darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība tika 
apskatītas kā nosacīti atsevišķas disciplīnas, tad tehnogēniskā integrācija - ražošanas 
procesu automatizācija savienojot vienā sistēmā secīgas, dažādas tehnoloģijas (dažādās 
bīstamās pakāpes un dažādas ietekmes rakstura uz cilvēka veselību, dzīvību un 
labklājību) nosaka darba vides drošības un pārvaldības izglītības disciplīnu integrācijas 
nepieciešamību. 

1.2.Programmas uzdevumi un iegūstamie studiju rezultāti. 

 Bakalaura profesionālo studiju programma "Drošības inženierija" paredz lekcijās, 
praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un literatūras studijās apgūt nepieciešamos 
juridiskos, tehniskos, ekonomiskos, medicīnas, kā arī humanitāros un sociālos mācību 
priekšmetus. 

Studiju rezultātā students iegūst zināšanas par: 

• Eiropas Savienības un Starptautiskās Darba organizācijas prasībām darba un civilās 
aizsardzības jomā; 

• ar darba aizsardzību, civilo aizsardzību un ugunsdrošību saistītiem normatīviem 
aktiem; 

• ar apkārtējās vides aizsardzību saistītiem normatīviem aktiem; 



 6 

• ražošanā pielietojamo tehnoloģiju darba drošību un ugunsdrošību, darba vides riska 
faktoriem un to ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību; 

• darba vides risku un ugunsgrēku risku faktoru noteikšanu, mērīšanu un novērtēšanu; 
• informācijas tehnoloģiju pielietojumu darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilajā 

aizsardzībā; 
• bīstamo vielu uzglabāšanu un drošības pasākumiem darbā ar tām; 
• ugunsdzēsības taktiku, glābšanas darbiem; 
• darba tiesiskajām attiecībām un sociālo dialogu uzņēmumā.  

Kā arī nepieciešamās prasmes: 

• analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības, 
civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās; 

• organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību un 
ugunsdrošības uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas 
pasākumiem; 

• plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbu uzņēmumā; 
• apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības objektus, nodrošinot nodarbināto darba drošības un veselības 
aizsardzības darba vietās pamatprasības; 

• analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību darba vides iekšējās 
uzraudzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām; 

• pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, 
puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes; 

• identificēt un organizatoriski risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un 
organizatoriskās problēmas; 

• argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un to lietderību; 
• organizēt un īstenot nodarbināto apmācības darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības jautājumos; 
• darboties ārkārtējās situācijās; 
• pārstāvēt uzņēmumu citos uzņēmumos, valsts un nevalstiskās institūcijās attiecībā uz 

fiziskām personām; 
• veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā. 

Bakalaura profesionālā izglītība nodrošina arī pamatzināšanas, kas veido noteiktu 
kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas 
un ārzemju kolēģiem. 

2. Augstākās izglītības programmas organizācija 
 
Bakalaura profesionālo studiju programma „Drošības inženierija” apstiprināta RTU 

Senāta sēdē 2011.gada 31.janvārī, protokola Nr.546, nosakot studentu uzņemšanu ar 
2011./2012. studiju gadu (skat.1.pielikums un informācija 14. pielikumā p.14.2.). 

Studiju programmas realizācijai saņemta Licence Nr. 04051-158, 2011.gada 14.aprīlī 
(informācija 14.pielikumā, p.14.1.) par tiesībām īstenot profesionālas augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmu „Drošības inženierija” profesionālā bakalaura grāda darba 
aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācijas iegūšanai.   
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             Programmas struktūra (informācija 14. pielikumā, p.14.4.) paredz šādu studiju 
priekšmetu apguvi: 
 

Obligātie studiju priekšmeti                     100 KP vai    62,5 %   
Obligātās izvēles priekšmeti                      16 KP  vai   10,00 % 
Brīvās izvēles priekšmeti                             6 KP vai      3,75 % 
Prakse                                                         26 KP vai    16,25 % 
Valsts pārbaudījumi                                    12 KP vai      7,5 % 

                                                        Kopā:  160 KP vai  100 % 
 

Programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainīta. 2011./2012. studiju 
gadā tika veiktas sekojošas izmaiņas studiju programmas obligātās izvēles studiju 
priekšmetu daļā: 

- Studiju kurss DMS201 „Matemātika (speckurss)” – 4KP apjomā tika aizstāts 
ar studiju kursu MKI518 „Visaptverošā kvalitātes vadība” – 4KP; 

- Studiju kurss ICD706 „Inženiermehānika” – 3KP apjomā tika aizstāts ar 
studiju kursu MTH202 „Tehniskā mehānika” – 3KP.  
(skat.2.pielikums). 

Programmas plāns, tā izstrādes gaitā, tika saskaņots ar RTU Studiju daļu, izskatīts 
un apstiprināts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Domē un tādējādi atbilst RTU 
mērķiem un uzdevumiem. 

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. RTU kvalitātes politika 
jaunajā redakcijā apstiprināta ar RTU Senāta lēmumu 31.10.2011.gadā, protokols Nr.553. 
(informācija 14.pielikumā, p.14.7.). 

 Studiju programmas kvalitāti vērtē studiju programmas administrācija, katedras, 
kuras realizē studiju programmu un citas iesaistītās struktūrvienības, RTU Vides un darba 
aizsardzības nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī 
fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas 
mehānisma darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 
1.  Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa, 

kura veic: 
• RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver MP 

atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tās saturam; 

• RTU Studiju reglamenta prasību izpildes kontroli; 

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

• Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100-200 vietas). 
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2. RTU fakultāšu līmenī: 
• Reizi gadā augstākās izglītības programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes 

Domei, iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju 
programmu komisijā. 

• Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo 
pašpārvalde un tās biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU 
Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē. 
Studējošo pašpārvalde veic anketēšanu, kuras rezultātā tiek noskaidrots studentu 
viedoklis un saņemti ieteikumi gan par mācību priekšmetu realizācijas 
uzlabošanu, gan pasniedzēja darba uzlabošanas iespējām. 

• Reizi gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studējošo pašpārvalde 
organizē Pasniedzēju gada balvu. Pasniedzēju gada balva tiek pasniegta vairākās 
nominācijās, kur pretendenti tiek izvirzīti pamatojoties uz anketēšanas 
rezultātiem. 

• RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2008.gada rudenī nodeva 
ekspluatācijā jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un tehniskais 
aprīkojums ir nodrošināts atbilstoši jaunākajiem standartiem, kas savukārt sekmē 
fakultātes attīstību un paaugstina studiju programmu realizācijas kvalitāti. 

3. Katedras un studiju programmas administrācijas līmenī: 
• Katru semestri tiek veikta studiju programmā studējošo aptauja par pasniedzēju 

darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Aptauja notiek elektroniski 
ORTUS vidē www.ortus.rtu.lv, rezultātus saņem katrs mācībspēks personiski un 
par priekšmetu atbildīgās struktūrvienības vadītājs. Rezultāti apkopotā formā tiek 
apspriesti Nozares studiju programmu komisijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes 
Domē. 

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

• Akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām 
mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursu apmeklēšana. 

• Akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos 
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties 
ar atbilstošo iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot 
aktualitātes nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to 
rezultātus. 

• Katedras nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību 
atbilstībai, izveidotas jaunas datorzāles, auditorijas ar nepieciešamajiem 
multimediju tehnikas līdzekļiem. 

 
3. Studiju programmas apraksts 

3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

Bakalaura profesionālo studiju programma „ Drošības inženierija ”atbilst LR MK 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” (informācija 14.pielikumā, p.14.3.) un RTU atbilstošajiem normatīviem 
dokumentiem, programmas apjoms ir 160 KP, tā tiek realizēta kā  4-gadīga pilna laika 
studijas; 
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Katrā studiju gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 16 studiju nedēļas 
un 4 nedēļas ilga sesija. 
Studiju programmas īstenošanas vieta un veids: 
Rīga: pilna laika klātiene;  
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:  vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība; 
Absolvējot bakalaura profesionālās studijas, tālāk izglītību var turpināt profesionālā 
maģistra studiju programmā „Darba aizsardzība” vai jebkurā citā RTU maģistrantūras 
studiju programmā, kā arī citu augstskolu maģistra līmeņa studiju programmās saskaņā ar 
RTU un šo augstskolu noteikto kārtību. 
 
3.2. Programmas struktūra un daļu apraksts 

Programma „Drošības inženierija” atbilst izglītības koncepcijas pamatnostādnēm 
esošajiem profesionālās izglītības normatīvajiem aktiem. 

Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo 
profesionālo kompetenci, kas atbilst 5.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (Vecākais 
darba aizsardzības speciālists) un veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi,kā arī 
ļauj sākt specialitātei atbilstošu profesionālo darbību. Paredzēts, ka reizē zinātniskā un 
praktiskā darba iemaņu iegūšanu, tiek papildinātas zināšanas psiholoģijā un pedagoģijā, 
lai veiksmīgāk varētu uzsākt profesionālo un arī pedagoģisko karjeru. 

1.tabula 
Bakalaura profesionālo studiju programmas 

„Drošības inženierija” struktūra 
 

Programmas sastāvdaļas Apjoms, KP Procentos pret 
visu apjomu 

Obligātie studiju priekšmeti,  
no tiem: 

- Vispārizglītojošie studiju kursi; 
- Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģijas kursi; 
- Nozares profesionālās specializācijas kursi. 

100 KP 
 

14 KP 
36 KP 

 
50 KP 

62,5 % 
 

8,8 % 
22,5% 
 
31.2% 

Obligātās izvēles priekšmeti, 
no tiem: 

- Nozares profesionālās specializācijas kursi; 
- Humanitārie/sociālie un vadības studiju  

priekšmeti; 
- Valodas. 

16 KP   
 

10 KP 
2 KP 

 
4 KP 

10,00 % 
 

6,3% 
1,2 % 

 
2.5 % 

Brīvās izvēles priekšmeti   6 KP 3,75 % 
Prakse 26 KP 16,25 % 
Valsts pārbaudījumi 12 KP 7,5 % 

Kopā: 160 KP 100% 
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Bakalaura profesionālo studiju programmā „Drošības inženierija” ir šādi studiju kursi:  
Obligātie studiju priekšmeti, no tiem, Vispārizglītojošie studiju kursi – Matemātika, 
Uzņēmējdarbības ekonomika, Saskarsmes pamati, Ievads specialitātē, Sports; 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi - Visaptverošā 
kvalitātes vadība, Fizika, Risinājumu algoritmizācija un programmēšana, inženierķīmija, 
Tehnogenās vides drošības pārvaldība, Tehniskā mehānika, Apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana, Elektrotehnika un elektronika, Materiālmācība, Darba aprīkojuma 
drošība, Pedagoģija, Darba tiesību pamati; 

Nozares profesionālās specializācijas kursi - Datormācība (speckurss), Darba 
aizsardzības ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana, Darba aizsardzības 
sistēmas organizācija (studiju projekts), Darba psiholoģija un ergonomika, 
Elektrodrošība, Arodveselība un darba fizioloģija, Bīstamās iekārtas un to uzraudzība, 
Bīstamo vielu pielietošanas drošība, Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, 
Apkārtējās vides drošība, Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana, Drošības tehnika, 
Drošības tehnika (studiju projekts), Darba vides risku novērtēšanas metodes, Civilā 
aizsardzība, Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un ugunsgrēku izpēte un 
ekspertīze, Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija (studiju projekts), Uguns 
aizsardzības sistēmas, Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts), Tehnoloģisko procesu 
ugunsdrošība un sprādzienbīstamība. 

Obligātās izvēles studiju priekšmeti, no tiem Nozares profesionālās specializācijas 

kursi - Būvju apsekošana, Drošības prasības darba vietām, Būvniecības un projektēšanas 
ugunsdrošība, Ugunsdzēšanas un glābšanas darbu taktika un aprīkojums, Industriālie 
mērījumi (pamatkurss), Atbilstības novērtēšana, Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un 
samazināšana;  

Humanitārie/sociālie un vadības studiju priekšmeti - Organizāciju psiholoģija, Vadības 
socioloģija;  

Valodas - Angļu valoda, Vācu valoda. 

Brīvās izvēles studiju priekšmetu ietvaros paredzēti citu studiju kursi, lai dotu iespēju 
studentiem papildus apgūt to, kas pašiem šķiet nepieciešams. Jebkurš apgūts citas RTU 
studiju programmas “A”, “B” vai “C” daļas studiju priekšmets var tikt uzskatīts kā brīvās 
izvēles kurss. Studenti ar brīvās izvēles priekšmetu sarakstu un citu studiju programmu 
saturu var iepazīties RTU mājas lapā. 

Prakses laikā students iegūst praktiskās darba iemaņas, atbilstoši izvēlētajai 
specializācijai. 

Valsts pārbaudījumi – programmas noslēgumā studentiem jāizstrādā Bakalaura darbs, 
kurš veltīts kādai no aktuālām problēmām Drošības inženierijā. Bakalaura darbs tiek 
publiski aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijā. Komisija darbojas saskaņā ar 
augstskolas Senāta apstiprinātu nolikumu, tās sastāvā atbilstoši prasībām tiek iekļauti 
kvalificēti pārstāvji. 

Obligātie un obligātās izvēles specializācijas studiju priekšmeti ir izstrādāti īpaši vai 
adaptēti šai programmai (izņemot vispārizglītojošos priekšmetus). Humanitārie/sociālie 
un vadības studiju priekšmeti tiek piedāvāti no RTU priekšmetu klāsta, piemērojot 
programmas prasībām. 

Ievērojot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā svarīga loma atvēlēta valodu 
apguvei. 
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Īpaša uzmanība studiju laikā tiek veltīta praksei. Prakses laikā students pielieto 
iegūtās zināšanas praktiskā darbā.  

Studiju process ietver lekcijas, seminārus, grupu darbu un reālu projektu analīzi. 
Studiju noslēgumā studentiem jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs. Bakalaura darba tēmas 
ir saistītas ar reālo problēmu risināšanu uzņēmumos, izmantojot studiju programmā apgūtās 
zināšanas. 

Bakalaura profesionālo studiju programma ” Drošības inženierija ”, tās visu studiju 
kursu saraksts, to apjoms, īstenošanas plānojums, atbildīgais akadēmiskais personāls 
pievienots 3.pielikumā un studiju kursu programmas dotas 4.pielikumā. 

 
4.Vērtēšanas sistēma 

 
Studējošo zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, studiju darbos, ieskaitēs un 

eksāmenos. Vērtējums notiek pēc 10 ballu sistēmas vai ar ieskaiti. 

Studējošo zināšanu vērtēšanu RTU reglamentē „Studiju rezultātu vērtēšanas 
nolikums” (RTU Senāta lēmums 29.03.2010., prot. Nr.539), (informācija 14.pielikumā, 
p.14.5.).  

Eksāmens ir studējošo zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks vai mutisks 
pārbaudes veids, ko vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmens ir nokārtots, ja zināšanas, 
prasmes un iemaņas ir novērtētas ne zemāk par 4 ballēm. 

Ieskaite ir studējošo zināšanu, prasmju, iemaņu rakstisks vai mutisks pārbaudes 
veids, ko vērtē 10 ballu skalā. Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita 
kredītpunktus, ja saņemts pozitīvs vērtējums. 

Pārbaudes veidu nosaka izglītības programma, bet pārbaudījuma formu (rakstiski 
vai mutiski) – RTU studiju procesu reglamentējošie nolikumi un katedras lēmumi. 
Atsevišķos gadījumos ar atļauju ieskaites vai eksāmenus studējošie var kārtot semestra 
laikā. Ja mācību kursā ir paredzēta ieskaite vai eksāmens, studējošajam atļauts eksāmenu 
kārtot tikai tad, ja ir nokārtota ieskaite. 

Vienā sesijas nedēļā var būt ne vairāk kā 2 eksāmeni. 
Prakses programmas izpildi vērtē saskaņā ar „Studiju rezultātu vērtēšanas 

nolikumu” (RTU Senāta lēmums 29.03.2010., prot. Nr.539), (informācija 14.pielikumā, 
p.14.5.) un nolikumu „Par prakses organizēšanas kārtību RTU” (RTU Senāta lēmums  
25.01.2010., prot. Nr. 537), (informācija 14.pielikumā, p.14.6.).  

Bakalaura darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas; zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 
balles. 

Bakalaura darba aizstāvēšana notiek RTU. To organizējot, jāievēro šādi 
noteikumi: 

1) Bakalaura darba aizstāvēšana notiek Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē; 
2) Komisiju veido atbilstoši RTU noteiktajām prasībām; 
3) Rīkojumu par komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina RTU rektors.  
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Diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš 
sekmīgi ir izpildījis izglītības programmā noteiktās prasības un sekmīgi aizstāvējis 
diplomprojektu (skat. 5.pielikums). 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju metodes ir mūsdienīgas, t.sk. ir pieejamas e-studijas (ORTUS, Moodle, 
Web CT un citas platformas). 

Studiju process tiek veidots kā aktīvs, studentam saistošs process, tajā ietilpst – 
lekcijas, semināri, diskusijas, situāciju un praktisko uzdevumu risināšana, individuālais 
un grupu darbs, t.sk., arī pētnieciskais darbs, prakse, darba devēju pārstāvju vieslekcijas. 
Programmas ietvaros tiek domāts par studiju formu un procesa pilnveidošanu. Pārmaiņas 
ir orientētas galvenokārt uz mācīšanās stila nomainīšanu ar „mācīšanu mācīties” un 
informācijas tehnoloģiju integrēšanu darba vides kvalitātes uzlabošanas lēmumu 
pieņemšanā. 
Īpaša uzmanība tiek veltīta vienai no izplatītākajām aktīvā studiju darba metodēm – 
situācijas uzdevumu jeb situāciju analīzei (case studies), kur galvenokārt tiek izmantots 
vietējo uzņēmumu informatīvais materiāls. Mācībspēki programmu ietvaros ir 
izstrādājuši virkni situācijas uzdevumus. 
Viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot studējošo prasmi strādāt komandā 
saskaņoti ar citiem, ko var sasniegt, variējot ar dažādām darba formām. Tāpēc lielākais 
īpatsvars auditorijas darbā tiek likts uz interaktīvajām studiju formām: darbu nelielās 
grupās. 

Studiju materiāls ir pieejams kā ORTUS vidē, DCAI mājas lapā http:/www.ievf.rtu.lv/da 
(autorizētiem lietotājiem), kā arī speciālajās informācijas datu bāzēs. 

Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti, praktiski tiek attīstītas arī 
problēmrisināšanas prasmes 

Uzsākot darbu ar studentiem konkrēta studiju priekšmeta ietvaros, 
mācībspēki pirmajā nodarbībā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanu 
kursa ietvaros. Šie vērtēšanas nosacījumi ir pieejami arī RTU elektroniskajā studiju vidē 
ORTUS. Sistēmas lietošana nodrošina studējošos ar informāciju par konkrēto studiju 
priekšmetu, tā apgūšanas prasībām un metodiskajiem materiāliem. Līdz ar ORTUS vides 
izveidošanu paplašinājās iespēja kvalitatīvi strādāt ar studentiem un papildus piedāvāt 
dažādus studiju materiālus. Šajā elektroniskajā vidē students var sekot līdzi saviem 
sekmības rādītājiem. Tehnoloģiju izmantošanas un informācijas apmaiņas ātruma 
paaugstināšanās nodrošina arī klātienes nodarbību efektivitāti un veicina studējošo 
patstāvīgo darbu. Interaktīvo elektronisko studiju vidi ORTUS www.ortus.rtu.lv aktīvi 
izmanto gan studenti, gan mācībspēki. Tajā ir iespējams iekļūt tikai autorizētiem 
lietotājiem. ORTUS-ā ir pieejami aktuālie studiju kursi (anotācijas, prasības studiju kursa 
sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāns, lekciju materiāli, nepieciešamā literatūra u.c. 
materiāli), informācija par studējošā sekmību un nokārtotajiem studiju kursiem, aktuālie 
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ziņojumi, bibliotēkas informācija, pieeja mācību un zinātniskajai literatūrai un datu 
bāzēm, e-pasts utt. 

Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studējošiem, kā arī 
notiek starprezultātu pārbaude, lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas 
rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanas motivācijas paaugstināšanu. 

Akadēmiskā personāla konsultācijas studējošiem, kā arī notiek starprezultātu 
pārbaude tiek realizēti sekojoši: 
- programmas realizācijā iesaistītajiem pasniedzējiem ir nodrošinātas darba vietas un 

noteikti konsultāciju laiki divas reizes nedēļā pa 2 stundām tieša kontakta 
konsultācijām; 

- starprezultātu pārbaude tiek realizēta arī praktisko semināru un praktisko nodarbību 
laikā; 

- interaktīvā formā, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu un studiju gaitas 
kontroli ārpus konsultāciju laikiem, studiju programmā studējošiem ir iespēja 
izmantot DCAI mājas lapu http:/www.ievf.rtu.lv/da (autorizētiem lietotājiem), kurā 
informācijas apmaiņa iespējama kā studiju priekšmetu līmenī, tā arī programmas 
vadības līmenī. 

E-studiju vidē ORTUS ir iespējams klātienē komunicēt, noteiktajos konsultāciju laikos, 
ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī ar studiju biedriem. Portālā ir 
izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Tā kā šis portāls ir ieviests tikai 
kopš 2007.gada nogales, tad tas nepārtraukti tiek pilnveidots un uzlabots. Studējošie un 
mācībspēki tiek apmācīti šī portāla izmantošanai. 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir tieši saistīts ar 
docētajiem studiju kursiem, jo to virzību nosaka: 
- nepieciešamība pilnveidot studiju kursus; 
- iesaistīt studējošos zinātniski pētnieciskajā darbā-pamatā bakalaura darba izstrādes 
gaitā; 
- nepieciešamība motivēt studējošos tālākam zinātniskajam darbam un studijām 
maģistratūras un doktorantūras līmenī, tādējādi nodrošinot studiju programmas 
akadēmiskās kapacitātes celšanu- pamatā tiek realizēta, iesaistot studējošos zinātnisko 
konferenču ( t.sk. ikgadējās RTU Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas 
„Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas”  zinātnisko rakstu krājumos publicēti 
raksti, kuri saistīti ar studiju kursu tematiku) un zinātnisko semināru darbā Latvijā un 
ārzemēs. 

Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs tiks tieši saistīts ar studiju 
programmas mērķiem, jo: 
- nodrošina studējošo piesaisti konkrētu problēmu risināšanai uzņēmumu un organizāciju 
līmenī- no 2004. gada ir noslēgtas vienošanās ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Valsts Darba inspekciju un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par sadarbību 
studējošo apmācībā un pētniecības darbu tematisko ievirzi konkrētu darba un civilās 
aizsardzības problēmu risināšanā; 
- rada iespēju motivēt studējošos tālākam zinātniskajam darbam un studijām 
maģistratūras un doktorantūras līmenī, tādējādi nodrošinot studiju programmas 
akadēmiskās kapacitātes celšanu kā RTU, tā arī Latvijā kopumā. 
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 Līdz šim Darba un civilās aizsardzības institūta pārējo profila studiju programmu 
realizācijās laikā no 2006.g. ir aizstāvēti 233 maģistra darbi (profesionālā maģistra 
studiju programma „Darba aizsardzība”) un 80 diplomprojekti (profesionālā 2. līmeņa 
studiju programma „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”), kas pats par sevi ir plašs 
informācijas masīvs tālāko pētījumu veikšanai un pētniecisko ideju attīstībai tālākajos 
studiju gados pašnovērtējamā studiju programmā.  
 

         6. Studiju programmas perspektīvais vērtējums 
 

Ņemot vērā ražošanas procesu strauju attīstību, jaunu tehnoloģisko procesu 
ieviešanu, aktuāls kļūst jautājums par ražošanas procesa drošību kopumā, jeb tehnogēnās 
(cilvēku radītās) darba vides drošību. Izvērtējot situāciju var konstatēt, ka praktiski 
disciplīnas - darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība ir vērstas uz vienu 
mērķi - nosargāt uzņēmuma darbības spēju, tādēļ tiek izveidota jauna bakalaura 
profesionālo studiju programma „Drošības inženierija”. 

Studiju programmas mērķis ir panākt sistemātisku un secīgu izglītību tehnogēnās 
(cilvēku radītās) vides drošībā un pārvaldībā. Līdz šim iztrūkst pamatposms - 
profesionālā bakalaura programma. Latvijā tika īstenotas 3 studiju programmas, kas 
kopumā pozitīvi ietekmē tehnogēnās vides drošību, tomēr nenodrošina šī aspekta 
kompleksu redzējumu un iespēju kontrolēt ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi 
(ekoloģisko situāciju) kopumā, nenodrošinot drošības ilgtspējīgu un kompleksu 
monitoringu un cilvēku resursu dzīvības un veselības kvalitāti. Ražošanas tehnoloģiskās 
integrācijas līmeņa pieaugums noved pie tehnogenās vides drošības kompleksa vērtējuma 
nepieciešamības. Ja iepriekš darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība tika 
apskatītas kā nosacīti atsevišķas disciplīnas, tad tehnogēniskā integrācija - ražošanas 
procesu automatizācija savienojot vienā sistēmā secīgas, dažādas tehnoloģijas (dažādās 
bīstamās pakāpes un dažādas ietekmes rakstura uz cilvēka veselību, dzīvību un 
labklājību) nosaka darba vides drošības un pārvaldības izglītības disciplīnu integrācijas 
nepieciešamību.   

Latvijas likumdošana nosaka nepieciešamību pēc darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomu uzraudzības, darba aizsardzības 
organizēšanas un īstenošanas visās organizācijās. Pašreizējā izglītības sistēma neparedz 
šo jomu integrēšanos, līdz ar to organizācijās strādā pa vienam speciālistam no katras 
jomas, pie kam, ņemot vērā organizāciju lielumu - ar dažādu noslodzi un dažādu 
savstarpējās koordinācijas līmeni. Praktiski darbs organizācijās netiek koordinēts, 
tādējādi, nenodrošinot kvalitātes prasības. Jaunizveidojamā studiju programma šos 
trūkumus novērš, nodrošinot tehnogēnās vides drošības vienotu vadību, sniedzot 
finansiālo līdzekļu ekonomiju un sakārto šo jomu administrēšanu, paaugstinot atbildību 
par darbu izpildi. No darba ņēmēju viedokļa, šāda specialitāte paplašina viņu 
konkurētspēju darba tirgū, jo paaugstina inženierzinātņu profilu un sistēmisku pieeju 
darba vides pārvaldības jomai. Informatīvi - specialitāte radīs vienotas, integrētas bāzes 
veidošanas iespējas tehnogēnās drošības novērtēšanai organizācijās, reģionos, nozarēs 
utt., tādējādi, pilnveidojot vides un cilvēkresursu politiku. 
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Studiju programma veidota atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, profesijas 
standarta „Darba aizsardzības vecākais speciālists” (ņemts par programmas pamatu) 
prasībām, kā arī PK 2149 40 „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris” 
prasībām, un saskaņota ar LDDK (darba devēju) ekspertiem. 

 
6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas 
standartam 
6.1.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.novembra 
noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu".   

2.tabula 

  Bakalaura profesionālo studiju programmas  
  „Drošības inženierija” atbilstība valsts standartam 

 
LR MK noteikumu Nr. 481 prasības Bakalaura studiju programma 

"Drošības inženierija” Bakalaura programmas apjoms ir 
vismaz 160 kredītpunktu 

Bakalaura programmas apjoms ir 160 
KP 

Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms 
ir vismaz 20 kredītpunktu 

Vispārizglītojošo studiju kursu 
apjoms ir 20 kredītpunktu 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē un kuru apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti 

Jaunāko sasniegumu apguvi nozares 
teorijā un praksē nodrošina kursi, kuru 
apjoms ir 36 KP 

Nozares profesionālās specializācijas 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 
kredītpunkti 

Nozares profesionālās specializācijas kursu 
apjoms ir 60 kredītpunkti 

Brīvās izvēles kursu apjoms ne mazāk par 6 
KP 

Brīvās izvēles kursu apjoms ir 6 KP 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti 

Prakses apjoms ir 26 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunkti 

Diplomprojekta apjoms ir 12 KP 

Bakalaura programmas apguves laikā 
izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz 
trīs studiju darbus. Pēc bakalaura 
programmas apguves piešķir profesionālo 
bakalaura grādu nozarē, piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju 

Bakalaura programmas apguves laikā 
izglītojamais izstrādā un aizstāv četrus 
studiju darbus. Pēc bakalaura programmas 
apguves piešķir bakalaura profesionālo 
grādu darba aizsardzības jomā un piektā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
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6.1.2. Atbilstība profesijas standartam 

Bakalaura profesionālo studiju programmas "Drošības inženierija" noslēgumā 
tiek piešķirts bakalaura profesionālais grāds darba aizsardzībā un 5.līmeņa profesionālā 
kvalifikācija – darba aizsardzības vecākais speciālists. Aktualizētais profesijas standarts 
PS 100 „Darba aizsardzības vecākais speciālists” (skat. 6.pielikums). Papildus, pie 
diploma tiek saņemta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas 
„Ugunsdrošība un aizsardzība” 20P 861 06 apguvi (skat. 7.pielikums). 

3.tabula 

 Bakalaura profesionālo studiju programmas 
 „Drošības inženierija” 

atbilstība profesijas standartam 
 

Profesijas standarta „Darba 
aizsardzības vecākais speciālists” 
prasības attiecībā uz zināšanām 

Studiju programmas priekšmeti, kuri 
nodrošina attiecīgās zināšanas 

Zināšanas par Eiropas Savienības un 
Starptautiskās Darba Organizācijas 
prasībām darba aizsardzības jomā. 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības likumdošana. 

Arodveselības, darba medicīnas un 
veselības veicināšanas pamati. 

Arodveselība un darba fizioloģija. 

Saskarsme un darba psiholoģija Saskarsmes pamati. 
Darba psiholoģija un ergonomika. 

Komercdarbības ekonomikas pamati Uzņēmējdarbības ekonomika. 

Vadībzinību pamati Tehnogenās vides drošības pārvaldība. 

Arodtoksikoloģijas pamati. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. 

Profesionālie termini valsts valodā un 
vismaz divās svešvalodās. 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības likumdošana. 
Angļu valoda. 
Vācu valoda. 

Darba aizsardzības prasības un ar tām 
saistītie normatīvie akti 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības likumdošana. 

Vides aizsardzības prasības un ar tām 
saistītie normatīvie akti. 

Apkārtējās vides drošība 

Ražošanā pielietojamo tehnoloģiju 
drošība. 

Darba aprīkojuma drošība. 
Drošības tehnika. 
Bīstamā iekārtas un to uzraudzība. 
Drošības prasības darba vietām. 
Būvju apsekošana 

Darba vides riska faktori un to ietekme uz 
nodarbināto drošību un veselību. 

Arodveselība un darba fizioloģija. 

Darba vides riska faktoru noteikšana un 
to ietekme uz nodarbināto veselību. 

Darba vides risku novērtēšanas metodes. 
Arodveselība un darba fizioloģija 

Darba vides riska faktoru noteikšana, 
mērīšana un novērtēšana. 

Darba vides risku novērtēšanas metodes. 
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Darba procesā pielietojamie kolektīvie un 
individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Individuālie un kolektīvie aizsardzības 
līdzekļi. 

Darba ergonomikas pamati.. Darba psiholoģija un ergonomika 

Datorzinības un datortehnoloģijas darba 
aizsardzībā. 

Risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana. 
Datormācība (speckurss) 

Bīstamo vielu uzglabāšana un drošības 
pasākumi ar tām. 

Bīstamo vielu pielietošanas drošība. 
Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana. 

Pedagoģija. Pedagoģija 

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un 
cēloņu noteikšanas pamatprincipi. 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības likumdošana. 

Arodslimību cēloņu un sakarību 
noteikšana. 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības likumdošana. 
Arodveselība un darba fizioloģija. 

Darba tiesiskās attiecības un sociālais 
dialogs uzņēmumā. 

Darba tiesību pamati 

Vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. Angļu valoda. 
Vācu valoda 

Zinātniski pētnieciskā darba 
metodoloģija. 

Darba aizsardzības sistēmas organizācija 
(studiju projekts) 
Drošības tehnika (studiju projekts) 
Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts) 
Ugunsdrošības profilaktiskā darba 
organizācija (studiju projekts) 

 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem. 

Studiju procesa realizācija sākās 2011./2012. studiju gadā, tādējādi studiju 
programmas pirmie absolventi iekļausies darba tirgū 2015. gadā. 
 Aptaujājot darba devējus, tika konstatēts, ka Latvijas Darba Devēju Konfederācija 
(LDDK) izsaka viedokli, ka darba, civilās aizsardzības un ugunsdrošības inženiera 
nodarbināšana uzņēmumā palielinās darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības sistēmas uzturēšanas efektivitāti un uzlabos darba vidi, kā arī paplašinās darba 
devēju konkurētspēju darba tirgū. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Drošības 
inženierija" absolventi būs konkurētspējīgi  un  perspektīvi Latvijas darba tirgū (skat. 8. 
pielikumu). 

 
7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 2011./2012. studiju gadā programmā studē 8 studenti. RTU uzņemšanas 
komisijā tika pieņemti 44 iesniegumi (ar dažādām prioritātēm- pārsvarā 1.), taču, ņemot 
vērā, ka LR likumdošana licencētām programmām nedod iespējas studentiem saņemt 
studiju kredītu, programmā tika imatrikulēti 8 studenti. 
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7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

2011./2012. studiju gadā programmā tika imatrikulēti 8 studenti (skat. p. 7.1.) 

7.3. Absolventu skaits 

Pirmie absolventi beigs studijas programmā un iekļausies darba tirgū 2015. gadā. 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Aptaujājot studējošos, tika konstatēts, ka izvēli studēt šajā programmā 
pamatā noteica: 

• izvēlētais studiju virziens (pilnībā piekrīt 70 %, daļēji piekrīt 30%) 
• nākotnes perspektīvas darba tirgū (pilnībā piekrīt 70 %, daļēji piekrīt 30% ) 
• studiju virziena augstais prestižs (pilnībā piekrīt 70 %, daļēji piekrīt 30% ) 

daļēji noteica: 
• saistība ar zinātnisko darbu ( pilnībā piekrīt 33,3 %, daļēji piekrīt 33,3% un 

nepiekrīt 33,3%) 
• profesionālās karjeras iespējas ( pilnībā piekrīt 33,3 %, daļēji piekrīt 50% un 

nepiekrīt 17 %) 
• stabils materiālais stāvoklis nākotnē ( pilnībā piekrīt 50 %, daļēji piekrīt 50% ) 
Uzsākot studijas izvēlētajā studiju programmā uz to liktās cerības ir vairāk 
piepildījušās nekā nepiepildījušās ( 70 %). 
Studenti apzinās, ka tiem ir iespējas piedalīties mācību procesa pilnveidošanā  
( jā 33%, daļēji 50%, nē 17% ). 
Studenti ir pilnībā iepazīstināti ar studiju programmu ( jā 100%) un tā tos pamatā 
apmierina ( jā 70%, daļēji 30%) un neredz nepieciešamību mainīt studiju priekšmetu 
klāstu (50% ). Attiecības starp studentiem ir ļoti labas un draudzīgas (85% ), ar 
pasniedzējiem- lietišķas (60% ), labas un draudzīgas (40%). 
Ja būtu iespējas sākt studijas no jauna 50% studentu noteikti tās atsāktu šajā 
specialitātē (studiju programmā), pārējie 50% atbildēja- varbūt, neviens nebija pret.  

Studējošo aptaujas anketa – 9.pielikumā. 
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
       Pirmie absolventi beigs studijas programmā un iekļausies darba tirgū 2015. gadā. 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studiju programmas realizācijas gaitā divas reizes studiju gadā ( reizi studiju 
pusgadā) RTU ietvaros ORTUS vidē notiek programmas realizācijā iesaistīto pasniedzēju 
darba kvalitātes vērtējums (studējošo anonīma aptauja) pēc sekojošiem 
pamatkritērijiem šajā aspektā: mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām, mācībspēks 
efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus, ieteiktā mācību literatūra bija 
pieejama un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu, studiju priekšmeta materiāli bija pieejami 
e-studiju vidē. 

RTU tiek organizētas arī absolventu un atbildīgo pasniedzēju aptaujas. 
Liela nozīme studiju resursu vadīšanas jautājumu risināšanā ir RTU Studentu 
parlamentam, t.sk. IEVF Studentu pašpārvaldei.  
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Studentu viedoklis tiek ņemts vērā Darba un civilās aizsardzības institūta un Darba un 
civilās aizsardzības katedras sēdēs, mācību semināros, kā arī iknedēļas (katru piektdienu) 
operatīvajās sanāksmēs, kur tiek apspriesti kā akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanas, metodiskā darba pilnveidošanas, laboratorijas bāzes nodrošināšanas 
aspekti, tā arī studiju informatīvo resursu nodrošinājums un ar to saistītie koriģējošie 
pasākumi. 

8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 
novērtējums 

8.1. Akadēmiskā personāla raksturojums 
 4.tabula 

Bakalaura profesionālo studiju programmas 
„Drošības inženierija” mācībspēku saraksts 

 
  

Studiju priekšmeti 
Mācībspēka 

zinātniskais grāds un 
amats 

Vārds,  
uzvārds 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  (100 KP) 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi (14 KP) 

1.1. Matemātika Dr.sc.ing., docente M.Iltiņa 
1.2. Uzņēmējdarbības ekonomika Dr.oec., asoc.profesore Z.Sundukova 
1.3. Saskarsmes pamati Mg..psych., docente S.Gudzuka 
1.4. Ievads specialitātē Dr.oec., profesors J.Ieviņš 
1.5. Sports  Doktors, asoc.prof. V.Bonders 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi (36 KP) 

2.1. Visaptverošā kvalitātes vadība  Doktors, asoc.profesors  J.Mazais 
2.2. Fizika Doktors, profesors  A.Ozols 
2.3. Risinājumu algoritmizācija un 

programmēšana 
Doktors, profesors J.Lavendels 

2.4. Inženierķīmija Doktors, profesors V.Kampars 
2.5. Tehnogēnās vides drošības pārvaldība Dr.oec., profesors  J.Ieviņš 
2.6. Tehniskā mehānika Doktors, profesors I.Tipāns 
2.7. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Doktors, docents  V.Vrubļevskis 
2.8. Elektrotehnika un elektronika Dr.sc.ing., 

asoc.profesors 
Ē.Priednieks 

2.9. Maeriālmācība Doktore, profesore  L.Bērziņa-
Cimdiņa 

2.10. Darba aprīkojuma drošība Ing., prakt.docents J.Bērziņš 
2.11. Pedagoģija Doktore, profesore A.Lanka 
2.12. Darba tiesību pamati Mg.iur., prakt.docente D.Ose 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (50 KP) 

3.1. Datormācība (speckurss) Doktors, profesors J.Lavendels 
3.2. Darba aizsardzības ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības likumdošana 
Ing., prakt.docents J.Bērziņš 

3.3 Darba aizsardzības sistēmas organizācija 
(studiju projekts) 

Ing., prakt.docents J.Bērziņš 
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3.4. Darba psiholoģija un ergonomika Dr.oec., profesors J.Ieviņš 
3.5. Elektrodrošība Doktors, profesors E.Vanzovičs 
3.6. Arodveselība un darba fizioloģija Dr.chem., profesore V.Urbāne 
3.7. Bīstamās iekārtas un to uzraudzība Dr.oec., profesors J.Ieviņš 
3.8. Bīstamo vielu pielietošanas drošība Dr.chem., profesore V.Urbāne 
3.9.  Individuālie un kolektīvie aizsardzības 

līdzekļi 
Mg.darba aizs., lektors J.Bartušauskis 

3.10. Apkārtējās vides drošība Dr.chem., profesore V.Urbāne 
3.11. Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana Dr..oec., lektore J.Sulojeva 
3.12. Drošības tehnika Ing., prakt.docents J.Bērziņš 
3.13. Drošības tehnika (studiju projekts) Ing., prakt.docents J.Bērziņš 
3.14. Darba vides risku novērtēšanas metodes  Dr.oec. profesors J.Ieviņš 
3.15. Civilā aizsardzība Dr.oec, lektore J.Sulojeva 
3.16. Ugunsdrošības profilaktiskā darba 

organizācija un ugunsgrēku izpēte un 
ekspertīze 

Dr.sc.ing., profesors V.Jemeļjanovs 

3.17. Ugunsdrošības profilaktiskā darba 
organizācija (studiju projekts) 

Dr.sc.ing., profesors V.Jemeļjanovs 

3.18. Uguns aizsardzības sistēmas Dr.sc.ing., profesors V.Jemeļjanovs 
3.19. Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts) Dr. oec., lektore J.Sulojeva 
3.20. Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un 

sprādzienbīstamība 
Dr.sc.ing., profesors V.Jemeļjanovs 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI (16 KP) 
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi (10 KP) 

1.1. Būvju apsekošana Dr.sc.ing., docents J.Biršs 
1.2. Drošības prasības darba vietām Maģistrs, lektors J.Bartušauskis 
1.3. Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība Dr.sc.ing., profesors V.Jemeļjanovs 
1.4. Ugunsdzēšanas un glābšanas darbu taktika 

un aprīkojums 
Dr.sc.ing., profesors V.Jemeļjanovs 

1.5. Tirgus uzraudzības pamati Ing., prakt.docents J.Bērziņš 
1.6. Industriālie mērījumi (pamatkurss) Doktors, asoc.prof. J.Miķelsons 
1.7. Atbilstības novērtēšana Doktors, asoc.prof. J.Miķelsons 
1.8. Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un 

samazināšana 
Dr.oec, lektore J.Sulojeva 

2. Humanitārie/sociālie un vadības studiju  priekšmeti (2 KP) 
2.1. Organizāciju psiholoģija Maģistre, prakt.docente  S.Gudzuka 
2.2. Vadības socioloģija Doktors, profesors R.Taraškevičs 
B.3. Valodas (4 KP) 

3.1. Angļu valoda Maģistre, prakt.docente I.Dimpere  
3.2. Vācu valoda Doktore, docente Ā.Servuta 
C. BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI (6 KP) 
D. PRAKSE (26 KP) 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI (12 KP) 
1. Bakalaura darbs (ar projekta daļu) Dr.oec., profesors  J.Ieviņš 

Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums ir dots 10.pielikumā. 
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Bakalaura profesionālo studiju programmas realizācijas procesā piedalās zinātņu 
doktori, maģistri, kvalificēti profesionāļi ar atbilstošu darba pieredzi, kuru raksturojušie 
rādītāji parādīti 5. tabulā. 

5.tabula 

Akadēmisko personālu raksturojošie radītāji  
 

Nr. 
p.k. 

Rādītāji Skaits Procentuālā 
attiecība 

1. Amati:   
 Profesori 10 40% 
 Asociētie profesori  3 12% 
 Docenti  5 20% 
 Praktiskie docenti 5 20% 
 Lektori 2 8% 
 Kopā: 25 100% 

2. Zinātniskie grādi:   

 Habilitētie zinātņu doktori 2 9% 
 Zinātņu doktori              16 69% 
 Maģistri 5 22% 
 Kopā: 23 100% 

 
Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to 

liecina, gan tā raksturojuma rādītāji (sk.5.tabulu), gan dzīves un darba gājumu apraksts, kā 
arī mācībspēku zinātniskās un metodiskās izstrādnes, piedalīšanās starptautiskās, Latvijas, 
RTU un Inženierekonomikas un vadības fakultātes organizētajās zinātniskās un 
metodiskās konferencēs. 

Kopumā 83 % no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā RTU un 80% no tā ir 
doktora zinātniskais grāds (skat. 11. pielikumu). 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības 
mērķu un uzdevumu īstenošanai. 

Akadēmiskais personāls 2007.-2012.studiju gados piedalījās LZP grantu, ES 
projektu, kā arī dažādu Latvijas un starptautisko zinātnisko projektu izstrādē. 

Svarīgākie no tiem studiju programmas  un struktūrvienības mērķu un uzdevumu 
īstenošanas kontekstā: 

2006.-2008.g. 
UNITE: 26964 (FP6-2004-IST-4) Unified eLearning environment for the school 
01/02/2006 – 31/07/2008 dalībnieks, profesors J.Lavendels. 
2007.g. 
INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīvas riska 
vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” vadītājs 
prof.V.Jemeļjanovs, dalībnieks prof. J.Ieviņš. 
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2007.g. 
IZM- RTU pētniecības projekta „Pieļaujamā ugunsgrēka riska zinātniskais pamatojums 
Latvijā”  vadītājs prof. J.Ieviņš, dalībnieks prof. V.Jemeļjanovs, prof. V.Urbāne. 
2008.g. 
IZM-RTU pētniecības projekta “VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli 
tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums” vadītājs prof. J.Ieviņš, 
dalībnieks prof. V.Jemeļjanovs. 
2008.-2010.g. 
Projekts Nr.2008-0012-LdV-002 Eiropas Savienības mūžizglītības programma Leonardo 
da Vinci (Igaunija, Latvija, Somija) dalībnieks profesors E.Vanzovičs. 
2009.- 2010.g.   
Nr.06.29.B. Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un 
pārstrādes tehnoloģijsas, ilgmūžība. Sadaļa: Nano-, mikro- un makrostrukturēti materiāli 
uz minerālo izejvielu bāzes. Vadītājs prof. V.Kampars. 
2009.- 2010.g.    
Nr.06.29.7. Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un 
pārstrādes tehnoloģijsas, ilgmūžība. Sadaļa: Materiāli optoelektronikai uz organisko 
polimeru bāzes gaismas enerģijas pārveidei. Vadītājs prof. V.Kampars. 
2009.-2010.g. 
European Project ICOEUR Nr.227122  Intelligent Coordination of Operation and 
Emergency Control of EU and Russian Power Grids. 
2010.g. 
Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekts ar Fridriha Šillera Jēnas universitāti „Vienotas 
metodikas izstrāde biomateriālu in vitro raksturošanai”, vadītāja prof. L. Bērziņa-
Cimdiņa. 
2010.-2013.g. 
- V7635. VPP Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga 
izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Apakšprojekts: „Augsti dispersu sistēmu 
ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam 
sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā” vadītāja prof. L. 
Bērziņa-Cimdiņa. 
- ERAF projekta „Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot 
nanostrukturētu keramiku” , Līg.Nr. 2-05437,02.12.2010. Izpildītāja prof. L. Bērziņa-
Cimdiņa. 
 

Uzskaitīti ir tikai svarīgākie zinātnes projekti, kopumā 2007. - 2012. gados 
mācībspēki piedalījušies 37 starptautisku un Latvijas līmeņa projektu izstrādē. 

Mācībspēki piedalās arī citu veidu pētījumos, sniedz konsultācijas valsts institūcijām 
un uzņēmējiem. 

Mācībspēki 2007.-2011. studiju gados publicējuši zinātniskos rakstus. Tāpat šajā 
periodā publicētas 42 metodiskās izstrādnes. 

RTU IEVF Darba un civilās aizsardzības institūtā papildus tiek veikti pētījumi, kas 
tieši ir saistīti ar akreditējamās studiju programmas ieviešanu un attīstību. Pētījumi tiek 
veikti sekojošos virzienos: 

� Traumatisma, avāriju un citu ārkārtējo situāciju statistikas pētījumi 
novērtējot to sadalījuma parametrus un nosakot tā likumsakarības. Darba 
vides riska faktoru bīstamās ietekmes samazināšanas praktisko rekomendāciju un 
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priekšlikumu izstrāde. Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Starptautiskās Ekoloģijas un 
darba drošības zinātņu Akadēmiju (Krievija, S-Pēterburga) un Kauņas Tehnisko 
universitāti (Lietuva, Kauņa). 

� Darba drošības un ugunsdrošības integrālās (kompleksās) novērtēšanas metodiku un 
to līmeņa prognozēšanas matemātisko modeļu izstrādāšana. Pētījumi tiek veikti 
sadarbībā ar Maskavas Tehnisko universitāti (Krievija, Maskava), Igaunijas IEM 
Universitātes Rescue College  un Kauņas Tehnisko universitāti (Lietuva, Kauņa). 

� Darba aizsardzības vadīšanas sistēmu izstrādāšana tautsaimniecības nozarēs. 
� Sadarbībā ar IeM un VUGD veikti zinātniski pētnieciskie darbi par tēmām: "Izpēte 

un priekšlikumu izstrādāšana Latvijas valsts standartam "Ugunsdrošība. Vispārīgās 
prasības", "Ēku un būvju ugunsgrēka radīto materiālo zaudējumu aprēķināšanas 
metodika". 

� Akadēmiskais personāls piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā rezultātā 
publicēti zinātniskie darbi. 

� RTU Darba un civilās aizsardzības institūtā - Darba un civilās aizsardzības katedrā no 
2006. gada tiek realizēta maģistra profesionālo studiju programma „Darba 
aizsardzība”, kuras ietvaros, maģistra darbu līmenī tiek veikti pētījumi, kuru rezultāti 
tiks izmantoti, ieviešot studiju programmu „Drošības inženierija”. 

 
Obligāto studiju priekšmetu pasniegšanā (4.tab.) iekļautie pasniedzēji 100% ir RTU 

akadēmiski ievēlētas personas, t.sk., no Darba un civilās aizsardzības institūta štata  šīs 
sadaļas pasniegšanā piedalās 86% akadēmiskā personāla. 
 
8.3. Zinātņu doktoru vai profesoru skaits zinātņu nozarēs, kurās īsteno izglītības 

programmu 
 

Studiju programma „Drošības inženierija” attiecās uz nozarēm Vides inženierzinātnes 
un pārvaldība. Šajās nozarēs par profesoriem Vides pārvaldībā vēlētos amatos strādā 
profesors J.Ieviņš un profesore V.Urbāne, par profesoru Vides inženierzinātnēs - prof. 
V.Jemeļjanovs. 

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

Situācija Latvijas un kopējā Eiropas Savienības darba tirgū izvirza prasību pēc 
mācīšanās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mūža garumā. To arvien 
vairāk atbalsta gan valsts, gan darba devēji. Mūžizglītība tiek uzskatīta par Eiropas 
Savienības valstu politikas stūrakmeni cilvēkresursu attīstības jomā. Šāda tālredzīga un 
sistemātiska cilvēkresursu attīstība prasa aktīvas izmaiņas. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt 
programmas konkurētspēju, kur tieši cilvēkresursi kļūst par izšķirošo faktoru katedras 
inovācijas procesā. 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla politiku 
nosaka LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu 
likumam” regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību. 

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

Lai pilnveidotu mācībspēku vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu to darba kvalitāti 
IEVF personāla daļa 2008.gadā izstrādāja darbinieku kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu 
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(izmantojot 360o metodi), ko aprobēja 2008.gada februārī – martā. Tādējādi ir iespējams 
paaugstināt mācībspēku darba kvalitāti un pilnveidot mācību procesu. Docents J.Bērziņš 
un lektors J.Bartušauskis apguva RTU profesionālās pilnveides izglītības programmu 
„30P 141 06 Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijā un IT jomā” (160 
st.) (pabeigta 2008.gada februārī). 

IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam 
mācoties dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu 
uzlabošanas speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs, piedaloties 
organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, piedaloties starptautiskos projektos, citu 
organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā konsultantiem, kā arī piedaloties RTU un 
citu augstskolu organizētās konferencēs un metodiskajos semināros. Kvalifikācijas 
celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas mācību procesā. 

Svarīgs personāla attīstības elements ir starptautiskā sadarbība, kas notiek gan 
pētnieciskā, gan akadēmiskā darba jomās. 

Darba un civilās aizsardzības institūta un Darba un civilās aizsardzības katedras 
personāla attīstības politika pamatā balstās uz savu maģistru un aizstāvējušos zinātņu 
doktoru piesaisti studiju procesam. Laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam akadēmiskā 
personāla vadībā ir izstrādāti un aizstāvēti 3 doktora promocijas darbi, no kuriem 2 darbu 
autori pašlaik strādā katedrā. 2012./2013. studiju gadā plānots uzņemt RTU Doktorantūrā 
divus doktorantus ar perspektīvu to promocijas darbu aizstāvēšanu 2015.- 2016.gados. 
Viens no viņiem jau pašlaik strādā katedrā. 
 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Studiju programmas finansējumu pašlaik veido studiju maksa Ls 950.- gadā par 
studējošo, kura, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, nodrošina programmas 
realizāciju pieļaujamā līmenī. 

Mācību procesa nodrošināšanā un modernizācijā notiek nepārtraukti uzlabojumi. 
Palielinās auditoriju fonds. Izremontētas mācību auditorijas un pasniedzēju telpas Meža 
ielā 1/7. 2010-2011. studiju gadā iekārtotas specializētas DCAI mācību laboratorijas 
M1/7- 9. un 10. telpas, kurās nodarbībās var izmantot multiprojektorus ar datoru un 
DVD. Studentu rīcībā ir četras datorzāles  Meža ielā 1/7 - ar 24 vietām katrā, kā arī 
dažādas jaudas kopētāji un literatūra. Meža ielā 1/7 tiek veidota mācību laboratoriju bāze, 
t.sk.- darba aizsardzības laboratorija un ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
laboratorija- pamatiekārtas ir uzstādītas un testētas, tiek veikti beigu labiekārtošanas 
darbi- ir uzstādītas mācību iekārtas: multimediju iekārtas, tāfeles u.t.t. 2010./2011. studiju 
gadā turpinām iekārtot specializētu mācību metodisko kabinetu-auditoriju tādu 
priekšmetu pasniegšanai, kur nepieciešami reāli uzskates līdzekļi- piem. priekšmetos 
”Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi” un „Darba aizsardzība un 
drošība” Meža ielā 1/7 – 113. telpā iekārtots fakultātes Metodiskais kabinets, arī katedru 
rīcībā ir savi metodiskie kabineti, t.sk. Darba un civilās aizsardzības katedrā (Meža ielā 
1/7- 121. kab.), Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, Starptautisko 
ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā. Literatūra ir arī RTU 
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Zinātniskā bibliotēkā, kuras klāsts tiek regulāri papildināts. Mācību korpusā ir pieejams 
gan stacionārais, gan bezvadu interneta pieslēgums. 

Interaktīvo elektronisko studiju vidi ORTUS www.ortus.rtu.lv aktīvi izmanto gan 
studenti, gan mācībspēki. Tajā ir iespējams iekļūt tikai autorizētiem lietotājiem. ORTUS-
ā ir pieejami aktuālie studiju kursi (anotācijas, prasības studiju kursa sekmīgai 
nokārtošanai, lekciju plāns, lekciju materiāli, nepieciešamā literatūra u.c. materiāli), 
informācija par studējošā sekmību un nokārtotajiem studiju kursiem, aktuālie ziņojumi, 
bibliotēkas informācija, pieeja mācību un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts 
utt. 

Studiju programmā studējošiem ir iespēja izmantot DCAI mājas lapu 
http:/www.ievf.rtu.lv/da (autorizētiem lietotājiem), kurā informācijas apmaiņa iespējama 
kā studiju priekšmetu līmenī, tā arī programmas vadības līmenī. 

 RTU studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna 
RTU zinātniskā bibliotēka (Ķīpsalas ielā 10), kurā ir iespēja izmantot gan visa veida 
izglītojošo literatūru, gan elektroniskās abonētās datubāzes, kā arī īslaicīgi izmēģinājuma 
datubāzes, piemēram, LETONIKA – enciklopēdiska uzziņu un tulkošanas informācija, 
EBRARY – zinātniskās grāmatas, EBSCO – datubāzes aptver datorzinātnes, dabas 
zinātnes, inženierzinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu, ekonomikas, biznesa, medicīnas 
u.c. nozaru periodiku. SourceOECD – informācija par dažādām pasaules valstīm tādās 
jomās kā ekonomika, izglītība, vide, enerģētika, transports, rūpniecība, zinātne un 
tehnoloģijas, telekomunikācijas u.c. ENGINEERING VILLAGE – zinātnisko rakstu 
anotācijas, konferenču materiāli, pilntekstu e-grāmatas, tehniskie ziņojumi un patenti. 
SPRINGERLINK – žurnālu pilnteksti, WORLD SCIENTIFIC WSPC – pilnteksta raksti 
no žurnāliem un e-grāmatas. RUBRICON – lielākā Krievijas enciklopēdiskā datubāze, 62 
enciklopēdijas un vārdnīcas, 19 rokasgrāmatu pilnteksti krievu valodā u.c. NAIS – 
pieejama tikai Centrālajā bibliotēkā Interneta zālē.  

Programma A-to-Z  nodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem vienkāršu un 
visaptverošu bibliotēkā pieejamo tiešsaistes žurnālu sarakstu, kas veidots pēc mācībspēku 
un studentu ieteikumiem. Lietotāji var ātri piekļūt sev interesējošiem e-žurnāliem un to 
pilnajiem tekstiem. Informācija par datubāzēm ir pieejama visos Centrālās bibliotēkas, 
filiāļu bibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Resursi). 

Studējošiem ir iespējas izmantot gan tos pakalpojumus, kurus sniedz RTU 
bibliotēka, kā arī viņu rīcībā ir IEVF Metodiskais kabinets Meža ielā 1/7, 113.telpā un 
metodiskā kabineta bibliotēka Darba un civilās aizsardzības institūtā, kur var iepazīties ar 
grāmatām, konferenču materiāliem u.c. par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības jautājumiem. 

Studentu un mācībspēku vajadzībām ir pieejami arī citi RTU infrastruktūras 
elementi – ēdnīcas, kafejnīcas (kas atrodas ikvienā no RTU kompleksiem), kopētavas, 
studentu viesnīcas, RTU sporta un atpūtas centri, peldbaseins u.c. RTU telpās ir uzstādīti 
tirdzniecības automāti dažādu atspirdzinošu dzērienu un uzkodu iegādei. 

Studiju programmas administrēšanā piedalās programmas direktors, Dr. oec., 
profesors J.Ieviņš, priekšmetu atbildīgie pasniedzēji, mācību laboratorijas vadītājs un 
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programmas administratore - lietvede. Personālam ir liela un ilglaicīga pieredze mācību 
procesa organizēšanā. 

 
10.  Ārējie sakari 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Pašreiz saistība ar darba devējiem tiek realizēta pamatā sadarbojoties Latvijas 
Darba devēju konfederāciju, LR Valsts Darba inspekciju, LR Valsts Ugunsdrošības un 
glābšanas dienestu, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru u.c. Cieša sadarbība ir 
ar uzņēmumiem, bankām, organizācijām, iestādēm, kur strādā RTU Inženierekonomikas 
un vadības fakultātes absolventi, kuri palīdz nodrošināt prakses vietas studentiem. 
Absolventi tiek iesaistīti arī mācību līdzekļu sagatavošanas un pilnveidošanas procesā. 

Galvenās sadarbības perspektīvās jomas un aktualitātes: 

• prakses vietas, 
• bakalaura darba tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu uzņēmumos, lai 

piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
•  izzinātu programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
• profesionāļu (uzņēmumu speciālistu- studiju programmas absolventu) iesaistīšana 

studiju procesā. 
 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas AIP 

Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Rēzeknes augstskolu) 
un 6 ārvalstu augstskolām, t.sk. ļoti racionāla un efektīva- ar Vuppertāles Tehnisko 
universitāti un Drēzdenes 2. Universitāti (Vācija), kā arī Estonia Academy of  Security  
sciences (Igaunija) studiju programmas pilnveides un perspektīvās studentu un 
pasniedzēju apmaiņas jomā. 2011. gadā uzsākta sadarbība ar University College of 
Applied Science in Safety  (Horvātija) darba aizsardzības un ugunsdrošības studiju 
programmu pilnveides, kā arī studentu un pasniedzēju apmaiņas programmu jomās, sākta 
sadarbība ALUMNI projekta ietvaros. Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības 
līgumiem.Noslēgts sadarbības līgums  Nr.01000-10/2008/23  starp RTU un Saint-
Peterburg Universty of State Fire Service of EMERCOM of Russia par studiju 
programmas pilnveidi. No 2005. gada zinātnes jomā turpinās sadarbība ar Toljatti Valsts 
universitāti (Krievija), kura tiks paplašināta šīs studiju programmas ietvaros. 

Studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošo piesaistīšanas plāni tiek veidoti 
ENETOSH (European Nethwork of Education and Training in Occupational Safety and 
Health) sadarbības ietvaros- RTU Darba un civilās aizsardzības institūts ir šīs 
organizācijas biedrs un vadības komisijas loceklis (prof. J.Ieviņa personā). 

Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura profesionālo studiju programmas 
„Drošības inženierija” salīdzinājums veikts balstoties uz Eiropas Savienības – Vācijas 
(Bergishen Universitat Wuppertal), Lielbritānijas (The University of Liverpool), kā arī 
Īrijas (University College Dublin) augstskolu programmu izpēti. Studiju programmu 
salīdzinājums dots 12.pielikumā. 
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RTU bakalaura profesionālo studiju programma „Drošības inženierija” Latvijā ir 
izstrādāta pirmo reizi, tā ir unikāla LR izglītības sistēmā un tādējādi nav iespējams to 
salīdzināt ar līdzīgām Latvijas augstskolu programmām. 

       11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 

Gadījumā, ja tiks pārtraukta profesionālā bakalaura studiju programmas „Drošības 
inženierija” realizācija RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās 
aizsardzības institūtā, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts apņemas nodrošināt studiju iespējas šīs studiju programmas 
studentiem. RTU studentu imatrikulācija, studiju programmas pārņemšana un studiju 
apjoma pielīdzināšana notiek saskaņā ar RTU uzņemšanas noteikumiem, kā arī ar citiem 
studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem (skat. 13. pielikums). 

 

         12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 6 gadiem 

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

Analizējot studiju procesu bakalaura profesionālo studiju programmā „Finanšu 
inženierija”, tika noteikts pašreizējais studiju programmas un tās realizācijas stipro un 
vājo pušu vērtējums, kas parādīts 6.tabulā. 

6.tabula 
Studiju programmas 

stipro un vājo pušu vērtējums 
 

Stiprās puses Vājās puses 

Studenti: 
• iegūstama kvalitatīva izglītība; 
• nodrošinātas prakses vietas; 
• labas karjeras iespējas un nodrošinātas darba 

vietas pēc studiju beigšanas. 
 

Studenti: 
• dažiem studentiem 

nepietiekošas priekšzināšanas 
atsevišķos mācību 
priekšmetos pēc vidusskolas; 

• spiesti apvienot mācības ar 
darbu finansiālo apstākļu dēļ. 

Studiju process: 
• programma sniedz plašas un daudzveidīgas 

zināšanas;  
• ir prasībām atbilstošs datoru parks; 
• interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās 

informācijas iegūšanu; 
• tiek attīstītas pētnieciskā darba iemaņas 

sadarbībā ar nozares uzņēmumiem; 
• iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt studiju 

procesus; 
• pietiekoša apgāde ar mācību literatūru 

svešvalodās; 

Studiju process: 
• nav pietiekamā daudzumā 

publicēta mācību literatūra 
latviešu valodā; 

• nav regulāru kontaktu ar darba 
devējiem  

• nepietiekama projektu un 
finansējuma piesaiste no 
industrijas  

• starptautiskā sadarbība 
studentu apmaiņā ir vāja  
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• laba materiālā bāze un auditoriju tehniskais 
aprīkojums. 

 

Akadēmiskais personāls: 
• motivēts un profesionāli kvalificēts personāls; 
• valda lietišķas attiecības starp mācībspēkiem un 

studentiem. 

Akadēmiskais personāls: 
• mācībspēku vecuma struktūra. 
 

Pārējie faktori: 
• lietišķas saites ar darba devējiem un to 

apvienībām; 
• lietišķas saites ar ārvalstu augstskolām. 

Pārējie faktori: 
• nepietiekoša studiju procesa 

nodrošināšanai nepieciešamo 
līdzekļu piesaistīšana no 
industrijas. 

 
Iespējas Risks 

• veidot plašāku starptautisko sadarbību finanšu 
apmācības un zinātniskās pētniecības jomā; 

• ārvalstu vieslektoru piesaistīšana atsevišķu 
lekciju kursu ietvaros; 

• doktorantu un jaunu zinātņu doktoru 
piesaistīšana mācību procesā; 

• programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū; 
• labas karjeras perspektīvas absolventiem;  
• ir izdevies ievērojami uzlabot infrastruktūru;  
 

• tuvākajos gados strauji 
samazināsies vidusskolu 
absolventu skaits 
(demogrāfiskā krīze)  

• turpināsies vidusskolēnu 
orientācija uz humanitārajiem 
priekšmetiem  

• valsts piešķirtā finansējuma 
krass samazinājums  

• grūtības mācību procesā 
iesaistīt pieredzējušus 
praktiķus ar dotībām strādāt 
par pasniedzējiem  

 
 „Drošības inženierijas” programmas ietvaros izvirzītie mērķi izriet no RTU 

stratēģiskajiem mērķiem: 

• studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, 
kas iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, 
attīstīt jaunrades spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot 
starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus; 

• zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti 
studiju procesā ar plašu iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības 
programmās, kas sekmē tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību; 

• organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna 
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības 
izcilību, kā arī RTU atpazīstamību pasaulē; 

• infrastruktūras izcilība – starptautiskiem standartiem atbilstoša 
infrastruktūra, kas regulāri tiek atjaunināta un nodrošina studiju procesa un 
zinātniskā darba augstākos kvalitātes standartus. 

Studiju programmas attīstības plāns parādīts 7.tabulā, kas izveidots pamatojoties 
uz stipro un vājo pušu vērtējumu un RTU Senāta apstiprināto dokumentu „RTU darbības 
stratēģiskie mērķi un uzdevumi”. 
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7.tabula 
 
 

Studiju programmas attīstības plāns      
 

Nr. 
p.k. 

 
Pasākums 

 
Izpildītāji 

Pasākumu 
izpildes 
sākums 

1. Regulāri atjaunot un publicēt studiju materiālus 
(mācību priekšmetu programmas, lekciju 
konspektus, kursa projektu izstrādāšanas 
metodiskos norādījumus, praktisko nodarbību 
palīgmateriālus u.c.) 

 
mācībspēki 

 
pastāvīgi 

2.  Izstrādāt projektus plašākai IT ieviešanai mācību 
procesā, sagatavot mācībspēkus darbam 
elektroniskajā vidē (izmantojot ORTUS sistēmu) 

mācībspēki pastāvīgi 

3. Paaugstināt studiju kvalitāti, padziļinot studiju 
programmas sasaisti ar esošo uzņēmumu praktisko 
darbību 

Programmas 
direktors, 
mācībspēki 

pastāvīgi 

4. Veikt regulāras studentu, darba devēju un 
absolventu aptaujas; apkopot aptauju rezultātus, 
analizēt tos un izmantot studiju procesa tālākā 
pilnveidošanā  

Programmas 
direktors, 
mācībspēki 

pastāvīgi 

5. Regulāri celt pasniedzēju kvalifikāciju 
(kvalifikācijas celšanas kursi, semināri, konferences 
u.c.) 

Programmas 
direktors, 
mācībspēki 

pastāvīgi 

6. Veicināt doktorantu iesaistīšanos studiju procesā Programmas 
direktors 

pēc 
iespējām 

7. Veicināt studentu vēlmi patstāvīgi papildus apgūt 
svešvalodas, IT, dažādus izglītojošus kursus 

Programmas 
direktors 

pastāvīgi 

8. Nodrošināt, lai vismaz 2 – 3 programmas studenti 
ik gadu uzstātos RTU studentu zinātniskā 
konferencē 

Programmas 
direktors, 
vadošie 
mācībspēki 

katru 
studiju 
gadu 

9. Panākt vēl aktīvāku potenciālo darba devēju dalību 
studiju procesa organizēšanā, realizēšanā un 
pilnveidošanā 

Programmas 
direktors  

pēc 
iespējām  

10.  Veicināt studentu iesaistīšanos katedras 
zinātniskajā darbā un līgumdarbos 

Vadošie 
mācībspēki 

Katru gadu 

11.  Veicināt studentu un pasniedzēju apmaiņu ar 
līdzīgās studiju programmās ārvalstu augstskolās 

Programmas 
direktors, 
vadošie 
mācībspēki 

Pēc 
iespējām 

12. Ievērojot Latvijas eksporta nozaru attīstības 
nepieciešamību, tālākā studiju procesā pievērst 
lielāku uzmanību starptautisko pārvadājumu 
problēmām 

Programmas 
direktors 

Pēc 
iespējām 

 
Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 

faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu un darba devēju atsauksmes par 
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programmu kopumā ir labas, lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un ieteikumi 
mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem lietojumiem. 
Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās. Jāuzsāk 
profesionālajā studiju programmā studējošo perspektīvo studentu  iesaistīšana  zinātnisko 
projektu  izstrādāšanā. Jāveicina studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas 
ERASMUS un citu starptautisko programmu ietvaros.  

Aktuāla ir sadarbība ar LDDK (darba devējiem), jo sistemātiski nepieciešams 
veikt pētījumu par firmu un organizāciju vajadzību pēc drošības inženierijas speciālistiem 
nākotnē, kā arī nepieciešamām zināšanām un prasmēm firmu un organizāciju perspektīvo 
attīstības plānu realizācijā.  
 

 
 

Studiju programmas direktors 
Dr.oec., profesors J.Ieviņš 
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Pielikumu saraksts 
lpp. 

1. Bakalaura profesionālo studiju programma „Drošības inženierija”. 32 
2. Izmaiņas studiju programmā         35 
3. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” studiju 

kursu, kursu apjomu, īstenošanas plānojums un atbildīgo docētāju saraksts. 
37 

4. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” studiju 
kursu programmas. 

41 

5. Par bakalaura profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” 
apgūšanu, izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs. 

139 

6. Profesijas standarts. 145 
7. Apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas 

„Ugunsdrošība un aizsardzība” 20P 861 06 apguvi paraugs. 
154 

8. Darba devēju aptaujas atzinums. 158 
9. Studējošo aptaujas anketas paraugs. 160 
10. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Drošības inženierija” iesaistītā 

akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi (CV). 
163 

11. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Drošības inženierija” 
realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, to attiecības ar RTU 
un docējamie kursi. 

 
280 

12. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
augstskolās ES valstīs. 

283 

13. Apliecinājums par studiju iespēju tālāku nodrošināšanu, studiju 
programmas likvidācijas gadījumā 

287 

14. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Drošības inženierija” 
dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu atrašanās vietas. 

289 
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1. pielikums 

 
 

Bakalaura profesionālo studiju programma  
„Drošības inženierija”, 

apstiprināta RTU Senātā 2011.gada 31.janvārī  
(protokols Nr.546) 
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 34

 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. pielikums 
 

Izmaiņas 
bakalaura profesionālo studiju programmā  

„Drošības inženierija”, 
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3. pielikums 
 

Bakalaura profesionālo studiju programmas  
„Drošības inženierija” 

studiju kursu, kursu apjomu, īstenošanas plānojums un 
atbildīgo docētāju saraksts 
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Bakalaura profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” 

studiju kursu, kursu apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo docētāju saraksts 
 

Studiju kurss Studiju 
kursu 

apjoms 

Pārbaudes 
veids 

Studiju kursa īstenošanas 
plānojums 

Studiju kursa
atbildīgais 

akadēmiskais
personāls 

   Semestri  
   1 2 3 4 5 6 7 8  
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI [100KP], t.sk.: 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi [14KP] 

Matemātika 5 KP Eksāmens 3 2       M.Iltiņa 
Uzņēmējdarbības 
ekonomika 

2 KP Eksāmens 2         Z.Sundukova 

Saskarsmes pamati 2 KP Ieskaite 2        S.Gudzuka 
Ievads specialitātē 1 KP Ieskaite 1        J.Ieviņš 
Sports  0 KP Ieskaite 0 0       V.Bonders 
2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi [36KP] 
Visaptverošā 
kvalitātes vadība 

4 KP Eksāmens    4      J.Mazais 

Fizika 6 KP Eksāmens 3 3       A.Ozols 
Risinājumu 
algoritmizācija un 
programmēšana 

3 KP Eksāmens  3       J.Lavendels 

Inženierķīmija 2 KP Ieskaite  3       V.Kampars 
Tehnogēnās vides 
drošības pārvaldība 

3 KP Eksāmens 3        J.Ieviņš 

Tehniskā mehānika 3 KP Eksāmens   3      I.Tipāns 
Apkure, ventilācija 
un gaisa 
kondicionēšana 

2 KP Eksāmens     2     V.Vrubļevskis

Materiālmācība 3 KP Eksāmens  3       L.Bērziņa-
Cimdiņa 

Darba aprīkojuma 
drošība 

3 KP Eksāmens     3    J.Bērziņš 

Pedagoģija 2 KP Ieskaite    2      A.Lanka 
Darba tiesību 
pamati 

2 KP Eksāmens   2      D.Ose 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi [50KP] 
Datormācība 
(speckurss) 

2 KP Eksāmens   2      J.Lavendels 

Darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 
likumdošana 
 

3 KP Eksāmens 1 2        J.Bērziņš 

Darba aizsardzības 
sistēmas 
organizācija 

2 KP Darbs      2     J.Bērziņš 
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(studiju projekts) 
Darba psiholoģija 
un ergonomika 

2 KP Eksāmens    2      G.Maurāne 

Elektrodrošība 3 KP Eksāmens       3     E.Vanzovičs 
Arodveselība un 
darba fizioloģija 

3 KP Eksāmens    2     V.Urbāne 

Bīstamās iekārtas 
un to uzraudzība 

2 KP Eksāmens        2    J.Ieviņš 

Bīstamo vielu 
pielietošanas 
drošība 

3 KP Eksāmens   3       V.Urbāne 

Individuālie un 
kolektīvie 
aizsardzības 
līdzekļi 

3 KP Eksāmens     3     J.Bartušauskis

Apkārtējās vides 
drošība 

2 KP Eksāmens    2     V.Urbāne 

Rūpniecisko 
atkritumu 
apsaimniekošana 

2 KP Eksāmens    2     J.Sulojeva 

Drošības tehnika 2 KP Ieskaite      2   J.Bērziņš 
Drošības tehnika 
(studiju projekts) 

2 KP Darbs        2  J.Bērziņš 

Darba vides risku 
novērtēšanas 
metodes 

4 KP Eksāmens      4    J.Ieviņš 

Civilā aizsardzība 3 KP Eksāmens   3       J.Sulojeva 
Ugunsdrošības 
profilaktiskā darba 
organizācija un 
ugunsgrēku izpēte 
un ekspertīze 

3 KP Eksāmens     3     V.Jemeļjanovs

Ugunsdrošības 
profilaktiskā darba 
organizācija 
(studiju projekts) 

2 KP Darbs     2    V.Jemeļjanovs

Uguns aizsardzības 
sistēmas 

2 KP Ieskaite    2     V.Jemeļjanovs

Katastrofu 
pārvaldīšana 
(studiju projekts) 

2 KP Darbs      2   J.Sulojeva 

Tehnoloģisko 
procesu 
ugunsdrošība un 
sprādzienbīstamība 

3 KP Eksāmens    3     V.Jemeļjanovs

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI [20KP] 
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi [12KP] 

Būvju apsekošana 3 KP Eksāmens        3  J.Biršs 
Drošības prasības 2 KP Ieskaite         2  J.Bartušauskis
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darba vietām 
Būvniecības un 
projektēšanas 
ugunsdrošība 

3 KP Eksāmens        3  V.Jemeļjanovs

Ugunsdzēšanas un 
glābšanas darbu 
taktika un 
aprīkojums 

2 KP Ieskaite        2  V.Jemeļjanovs

Industriālie 
mērījumi 
(pamatkurss) 

3 KP Eksāmens       3  J.Miķelsons 

Atbilstības 
novērtēšana 

3 KP Eksāmens       3  J.Miķelsons 

Rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšana 
un samazināšana 

2 KP Ieskaite        2  J.Sulojeva 

2. Humanitārie/sociālie un vadības priekšmeti [2KP] 
Organizāciju 
psiholoģija 

2 KP Ieskaite 2      2  S.Gudzuka 

Vadības socioloģija 2 KP Ieskaite 2      2  R.Taraškevičs
3. Valodas [6KP] 

Angļu valoda 4 KP Eksāmens 2 2       I.Matisone 
Vācu valoda 4 KP Eksāmens 2 2       Ā.Servuta 
C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI [6KP] 
D. PRAKSE [26KP] 
Specializējošā 
prakse 

16 KP Darbs      16   J.Bērziņš 

Projektēšanas 
prakse 

10 KP Darbs       2 8 J.Bērziņš 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI [12KP] 
Bakalaura darbs ar 
projekta daļu 

12 KP Ieskaite, 
Darbs 

        12 J.Ieviņš 
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4. pielikums 
 
 

Bakalaura profesionālo studiju programmas 
                  „Drošības inženierija” 
             studiju kursu programmas 
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RTU studiju priekšmets "Matemātika" 
12021 Inženiermatemātikas katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods DMF101 
Nosaukums Matemātika 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Matemātika un statistika 
Atbildīgais mācībspēks Iltiņa Marija - Doktors, Docents 
Mācībspēks Biezā Līga - Doktors, Docents 

Veģere Sarmīte - Lektors 
Liģere Jeļena - Lektors 
Eglīte Irīna - Lektors 
Kopeika Evija - Doktors, Docents 
Dzenīte Ilona - Doktors, Docents 
Orbidāne Natālija - Lektors 
Kabiša Tamāra - Lektors 
Koliškina Valentīna - Pētnieks 
Smirnovs Sergejs - Lektors 
Gošteine Vera - Lektors 
Karpinska Ilze - Lektors 
Matvejevs Aleksandrs - Doktors, Docents 
Iltiņš Ilmārs - Doktors, Asociētais profesors 
Pavlova Svetlana - Lektors 
Birze Māra - Docents 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 9.0 kredītpunkti, 13.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ievads. Analītiskā ģeometrija: vektori, līnijas,  virsmas. Lineārā algebra: 
matricas, determinanti, lineāru vienādojumu sistēmas. Ievads analīzē: 
robežas, nepārtrauktība. Diferenciālrēķini: atvasinājums, diferenciālis, to 
pielietojumi.  
- Integrālrēķini: nenoteiktais un noteiktais integrālis, to pielietojumi. 
Parastie diferenciālvienādojumi. Rindas. Divkāršie un trīskāršie integrāļi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Sniegt pamatzināšanas matemātikā, kas ir nepieciešamas specialitātes 
priekšmetu sekmīgai apgūšanai. Attīstīt studentu loģisko domāšanu un 
jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar specialitātes mācību 
priekšmetiem un to pamatobjektiem, lai veidotu studentiem prasmi 
analizēt turpmāk veicamo sarežģītāko uzdevumu risinājumus.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Priekšmeta apgūšanas laikā studentu patstāvīgajam darbam paredzēti 12 
tipveida mājasdarbi par šādām tēmām: lineārā algebra, vektoru algebra, 
analītiskā ģeometrija, robežas, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, 
funkciju pētīšana, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini, 
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nenoteiktais integrālis, noteiktā integrāļa pielietojumi, divkāršie integrāļi, 
diferenciālvienādojumi, rindas. Mājasdarbs jānodod pasniedzēja norādītajā 
laikā un pēc tā pārbaudes studentam ir iespēja vienreiz mājasdarbu labot. 
Mājasdarbu rezultāti tiek ņemti vērā galīgajā priekšmeta zināšanu 
vērtējumā. 

Literatūra 1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, 
Rīga, Zvaigzne, 1988, 534 lpp., 527 lpp. 2. K.Šteiners, B.Siliņa. Augstākā 
matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu 
studentiem. 1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1999, 115 
lpp.  
3. K.Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un 
dabaszinātņu studentiem. 3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp., 4. daļa, 
Zvaigzne, 1999, 168 lpp. 4. M.Buiķis, B. Siliņa. Matemātika. Definīcijas. 
Formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne, 1997, 288 lpp.  
5. Dz. Bože, L.Biezā, B. Siliņa, A. Strence. Uzdevumu krājums augstākajā 
matemātikā. Zvaigzne, 1996, 328 lpp  
6. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. RTU, 2001, 204 
lpp.  
7. I. Volodko, A.Āboltiņš, L.Biezā. Tipveida uzdevumu krājums 
matemātikā II. RTU, 2002, 288 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Auditorija lekcijām. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Labas matemātikas zināšanas pilna vidusskolas kursa apjomā. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Ievads matemātiskajā analīzē: Elementārās funkcijas. Robežas. Funkcijas pieaugums. Funkcijas 
nepārtrauktība. 

12 

Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini: Atvasinājums, tā pielietojumi funkciju pētīšanā. 24 
Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini: Parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. 
Pieskarplakne un normāle. 

18 

Lineārās algebras elementi: Matricas un determinanta jēdziens. Darbības ar matricām. Lineāras 
vienādojumu sistēmas. 

12 

Vektoru algebra: Lineāras darbības ar vektoriem. Skalārais, vektoriālais un jauktais reizinājums. 12 
Analītiskā ģeometrija: Taisne plaknē. Otrās kārtas līnijas plaknē. Plakne un taisne telpā. 12 
Kompleksie skaitļi, darbības ar tiem algebriskā, trigonometriskā un eksponentformā. 4 
Nenoteiktais integrālis, tā integrēšanas metodes.  16 
Noteiktais integrālis, tā pielietojumi. Pirmā un otrā veida neīstie integrāļi. 10 
Vairākkārtīgie integrāļi: Divkāršais integrālis, tā pielietojumi. Trīskāršais integrālis, tā 
pielietojumi 

14 

Parastie diferenciālvienādojumi, to risināšanas metodes. 20 
Skaitļu un funkciju rindas. Rindas konverģence. Funkcijas izvirzīšana pakāpju rindā. Pakāpju 
rindu lietojumi.  

18 

Furjē rindas 4 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 
Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas students spēj veikt darbības ar matricām, 
atrisināt lineāras vienādojumu sistēmas. 

Studentu zināšanas un spējas tiek 
novērtētas pēc viņu mājasdarba, 
kontroldarba un eksāmena darba 
rezultātiem.  

Spēj veikt darbības ar vektoriem; sastādīt taisnes vienādojumu plaknē un 
telpā, plaknes vienādojumu telpā; atpazīt otrās kārtas līnijas plaknē, noteikt 
to veidus un uzzīmēt tās koordinātu sistēmā. 

Savas zināšanas un spējas studenti 
parāda kontroldarbā, mājasdarbā 
un eksāmenā.  

Spēj aprēķināt vienkāršākās robežas; noteikt atklātā, apslēptā veidā un 
parametriski dotu funkciju atvasinājumus; ar atvasinājumu un robežu 
palīdzību spēj izpētīt funkciju un uzzīmēt tās grafiku. 

Par minētajām tēmām studentiem 
paredzēti 2 kontroldarbi, 2 
mājasdarbi, kā arī daži uzdevumi 
eksāmenā.  

Spēj noteikt vairāku argumentu funkciju parciālos atvasinājumus; sastādīt 
virsmas pieskarplaknes un normāles vienādojumus; atrast divu argumentu 
funkciju ekstrēmus 

Pārbaudes darbs ir mājasdarbs un 
uzdevums eksāmenā.  

Spēj veikt darbības ar kompleksajiem skaitļiem algebriskā, trigonometriskā 
un eksponentformā 

Atbilstošie uzdevumi ir iekļauti 
eksāmenā.  

Spēj nointegrēt vienkāršākās funkcijas; ar noteiktā integrāļa palīdzību spēj 
aprēķināt plaknes figūras laukumu, līnijas loka garumu un rotācijas ķermeņa 
tilpumu. 

Par minētajām tēmām studentiem 
paredzēti 3 kontroldarbi, 2 
mājasdarbi, kā arī uzdevumi 
eksāmenā. 

Spēj aprēķināt divkāršos un trīskāršos integrāļus ; pielietot tos tilpuma, 
plaknes figūras laukuma, nehomogēna ķermeņa masas un smaguma centra 
noteikšanai 

Pārbaudes darbs ir mājasdarbs un 
uzdevums eksāmenā.  

Spēj atrisināt vienkāršākos pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumus. Studentu zināšanas un spējas tiek 
novērtētas pēc viņu mājasdarba, 
kontroldarba un eksāmena darba 
rezultātiem. 

Spēj noteikt skaitļu rindas konverģenci, funkciju rindas konverģences 
apgabalu; izvirzīt funkciju pakāpju rindā; pielietot rindas noteiktā integrāļa 
un diferenciālvienādojuma tuvinātai atrisināšanai. 

Savas zināšanas un spējas studenti 
parāda kontroldarbā, mājasdarbā 
un eksāmenā.  

Spēj izvirzīt vienkāršākās funkcijas trigonometriskajā Furjē rindā. Atbilstošs uzdevums iekļauts 
eksāmenā. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     5.0 3.0 3.0 0.0   *   
2.   *   4.0 2.0 3.0 0.0   *   

 
 
 

RTU studiju priekšmets "Uzņēmējdarbības ekonomika" 
22108 Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods IUE217 
Nosaukums Uzņēmējdarbības ekonomika 
Studiju priekšmeta statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 
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programmā 
Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Ekonomika 
Atbildīgais mācībspēks Sundukova Zoja - Doktors, Asociētais profesors 
Mācībspēks Marinska Karina - Lektors 

Alsiņa Rasma - Asociētais profesors 
Mežiels Jānis - Docents (praktiskais) 
Ovčiņņikova Irina - Lektors 
Ruperte Indra - Docents (praktiskais) 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Uzņēmējdarbības formu raksturojums. Uzņēmumu līdzekļu un to 
finansēšanas avotu vispārīgs raksturojums. Nemateriālo aktīvu 
raksturojums. Pamatlīdzekļu sastāvs un to izmantošanas raksturojums. 
Apgrozāmo līdzekļu raksturojums un to izmantošanas rādītāji. Darba 
spēka raksturojums. Darba ražīguma rādītāji. Darba algas formas un 
sistēmas. Izmaksu un izdevumu jēdzieni. Izmaksu klasifikācija. 
Pašizmaksas kalkulācija. Izmaksu posteņu aprēķini. Peļņa un rentabilitāte. 
To ietekmējošie faktori. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Uzņēmējdarbības ekonomika (biznesa ekonomika) ir mācību priekšmets, 
kas dod priekšstatu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un kura nolūks 
ir palīdzēt studentiem izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu 
pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski 
pamatotus lēmumus. Uzdevumi: Izprast uzņēmumu kā ekonomisku 
sistēmu; Prast izmantot ekonomisko teoriju, modeļus, metodiku alternatīvo 
variantu ekonomisko seku novērtēšanā; sniegt ekonomisko informāciju ar 
aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību, novērtēt 
informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra: Tēma - Patstāvīgā darbā 
temats -Patstāvīgā darba veids.  
1. Ievaddaļa - Efektivitāte un produktivitāte - Uzdevumi.  
2. Lēmumu par investīcijām pamatošana - Lēmums par investīcijām - 
Situācijas analīze, uzdevumi.  
3. Uzņēmējdarbība un izmaksas - Izmaksas. Pašizmaksa. - Uzdevumi.  
4. Pieprasījums un pārdošana - Bezzaudējumu punkts. Peļņas 
optimizēšana. - Uzdevumi.  
5. Budžeta plānošana - Budžeta plānošana - Uzdevumi, situācijas analīze.  
6. Gada pārskatu analīze - Gada pārskata analīze - Uzdevumi, situācijas 
analīze. 

Literatūra 1. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. – 
Rīga: “Kamene”, 1999.g. – 165 lpp.  
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. – 
Rīga.: RaKa, 2000. – 180 lpp.  
3. Dideko K., Lāce N. Investīciju lēmumu pieņemšana. – Rīga: RTU, 
2001. – 126 lpp.]  
4. Hofs Kjells Gunnars. Biznesa ekonomika/ Tulkots no norvēģu valodas. 



 46

– Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. – 560 lpp.  
5. Ovčiņņikova I., Uzņēmējdarbības ekonomika. - Rīga, RTU, 2002. - 64 
lpp.  
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. - Rīga: RSEEBAA, 2005. - 384 lpp.  
7. LR likums “Komerclikums”//Latvijas Vēstnesis, 04.05.2000.  
8. LR likums “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums”// Latvijas 
vēstnesis, 28.12.2001.  
9. LR likums “Grozījumi komerclikumā”// Latvijas vēstnesis, 2009.  
10. Eugene F. Brigham. Fundamentals of Financial Management. – USA: 
the Dryden Press, 1995.  
11. Mcguigan, Moyer, Harris. Managerial Economics.–USA: West 
Publishing, 1993.–724lpp.  
12. Griftin, Ebert. Business. – USA: Prentice Hall, 1996.  
13. Джай К. Шин. Джойл Г. Сигел. Основы коммерческого 
бюджетирования/ Пер. с англ. – СП6. : Азбука, 2001. 496 стр. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

M1/7 tāfele; kodoskops; mācību literatūra; pavairošanas tehnika; mācību 
materiāli; periodiskā literatūra; likumdošanas materiāli; uzņēmējdarbības 
pārskatu veidlapas. 

Nepieciešamās priekšzināšanas ekonomikas teorija 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1. Ievaddaļa. 2 
2. Lēmumu par investīcijām pamatošana. 4 
3. Uzņēmējdarbība un izmaksas. 8 
4. Pieprasījums un pārdošana. 4 
5. Budžeta plānošana. 4 
6. Budžeta analīze. 10 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Izzinauzņēmējdarbības ārējo un iekšējo interešu konfliktu veidošanās 
procesu. 

Situācijas analīze. 

Pārzina un prot izmantot izplatītākās metodes: vajadzības pēc kapitāla 
noteikšanai; investīciju ienesīguma novērtēšanai; alternatīvo variantu 
izvērtēšanai;iespējamo risku noteikšanai un to vadīšanas m 

Par attiecīgo tēmu patstāvīgi  
 jāatrisina 2 uzdevumi.  
 

Pārzina izmaksu sastāvu, struktūru, veidošanos, to nozīmi uzņēmējdarbībā 
un prot šīs zināšanas izmantot uzņēmējdarbības optimālā varianta izvēlē 
ierobežotu resursu apstākļos. 

Par attiecīgo tēmu patstāvīgi  
 jāatrisina 2 uzdevumi.  
 

Prot lietot tirgzinību informāciju ražošanas un pārdošanas apjomu 
saskaņošanai. 

Par attiecīgo tēmu patstāvīgi  
 jāatrisina 2 uzdevumi.  
 

Prot plānot budžetu, izprotot attiecības starp plānošanu, ražošanu, 
krājumiem un iepirkšanu; aprēķināt vajadzības pēc finansu resursiem;
 noteikt sakarību starp budžetu, finansu resursiem un bilanci. 

Par attiecīgo tēmu patstāvīgi  
 jāatrisina 2 uzdevumi.  
 

Prot lasīt un analizēt gada pārskatus un vērtēt patreizējos un potenciālos Gala  pārbaudījums eksāmens  - 
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biznesa partnerus. eksāmens – tests, situācijas analīze, 
līdz 4 stundām. Novērtējums 10 
ballu sistēmā. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļ
a 

Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles 
pārbaudījumi 

  Rudens Pavasar
a 

Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   2.0 1.0 1.0 0.0   *   *     
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Saskarsmes pamati" 
01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods HPS120 
Nosaukums Saskarsmes pamati 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Sociālās zinātnes 
Atbildīgais mācībspēks Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais) 
Mācībspēks Stašāne Sandra - Lektors 

Girsova Laila - Docents (praktiskais) 
Gobiņa Vineta - Filiāles nodaļas vadītājs 
Šteinberga Airisa - Doktors, Docents 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie,ētiskie un kultūras aspekti.   
Izskaidrota saskarsmes procesa būtība, funkcijas un veidi. Tiek aplūkoti 
saskarsmi ietekmējošie faktori.  Verbālās un neverbālās komunikācijas 
nozīme. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības grupā. Skaidroti 
komandas sadarbības principi, saskarsmes īpatnības augstskolā. Cilvēku 
attiecību ētiska regulēšana. Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi. 
Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti. Uzvedības etiķete un 
normas. Personas ārējā tēla veidošana. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir pilnveidot studentu komunikatīvo 
kompetenci, kas ietver a) izpratni par saskarsmes situāciju, mērķiem, savu 
un  saskarsmes partnera uzvedību, b) prasmes izvēlēties un lietot 
adekvātus saskarsmes līdzekļus. Studentiem jāprot analizēt saskarsmes 
situācijas, jāprot argumentēt savu  pozīciju diskusijā, jāspēj izvēlēties 
piemērotāko uzvedības taktiku. Jāizprot savas stiprās un vājās saskarsmes 
puses un jāspēj pilnveidot personisko saskarsmes stilu. Jāizprot komandas 
sadarbības principi, jāspēj apzināti izvēlēties savu lomu komandā, jāspēj 
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veidot efektīvu komunikāciju grupā. Jāprot veikt interviju un analizēt 
partnera uzvedību. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studiju priekšmeta apguvei students veic šādus patstāvīgos darbus:1) 
literatūras analīze; 2) saskarsmes prasmju treniņš un apgūto prasmju 
pašnovērtējums semestra laikā; 3) interviju vadīšana pētnieciska projekta 
ietvaros, ar nolūku attīstīt intervēšanas  un novērošanas prasmes;4)grupas 
darba organizēšana, ar nolūku attīstīt līdera prasmes; 5)  personisko 
saskarsmes spēju analīze un pašraksturojuma izveide. 

Literatūra Omarova S.Cilvēks runā ar cilvēku R., 2002  
Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. R., 2000.  
L.Dubkēvičs,I.Ķestere. Saskarsme.Lietišķā etiķete. R.,Jumava, 2003. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Audio un video tehnika, dators, projektors, tāfele 

Nepieciešamās priekšzināšanas pieredze saskarsmē 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Saskarsmes jēdziens. Komunikatīvās kompetences struktūra.  2 
2. Komunikācijas funkcijas un veidi. 2 
3.Individuālais saskarsmes stils un faktori, kas ietekmē saskarsmes kvalitāti. 2 
4.Verbālā komunikācija. Runa un klausīšanās. Pārliecināšanas tehnikas. Intervēšanas prasmes. 4 
5. Neverbālā komunikācijas nozīme un  izpausmes saskarsmē.  2 
6.Efektīva saskarsme; saskarsmes barjeras; saskarsmes ar klientu principi. saskarsme ar dažādiem 
partneriem. 

4 

7.Cilvēku savstarpējā uztvere un novērtēšana. Uztveres kļūdas un kauzālā atribūcija. Stereotipi un 
aizspriedumi  

4 

8.Saskarsme darba grupās un komandās.  Lomas un sadarbības principi. 4 
9. Konflikts. Konfliktu veidi, ierosinātāji, dinamika un risināšanas iespējas. Uzvedības taktikas 
konfliktā. 

4 

10. Saskarsmes ētiskie aspekti un saskarsmes kultūra. Tolerance saskarsmē un aizspriedumi. 
Komunikācija  augstskolā. 

4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Izpratne par saskarsmes procesa struktūru; verbālajiem un neverbālajiem 
aspektiem; saskarsmes kompetenci. 

Gadījumu analīze. 
Kontroldarbs.Ieskaite 

Izpratne par  saskarsmes kompetencēm un saskarsmes prasmju pilnveide. Pašnovērtējums pēc 
noformulētajiem kritērijiem. 

Izpratne par konflikta situācijām ;grūtajiem saskarsmes partneriem un 
prasme izvēlēties adekvātu rīcības modeli. 

Lomu spēles un situāciju 
simulācija. pašnovērtējums un 
ekspertu vērtējumi. 

Prasmes sadarboties grupā, izpratne par grupas un komandas darbību. Grupas uzdevuma prezentācijas  
analīze un pašnovērtējumi.  
 

Prasmes izveidot personiskā saskarsmes stila raksturojumu. Savstarpējais vērtējums (ekspertu 



 49

un pašvērtējums)  
Gala vērtējums- ieskaite. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļ
a 

Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles 
pārbaudījumi 

  Rudens Pavasar
a 

Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     *     
 
 

RTU studiju priekšmets "Ievads specialitātē" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD702 
Nosaukums Ievads specialitātē 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 1.0 kredītpunkti, 1.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mācību procesa organizācija RTU. Mācīšanas metodes. Literatūras un citu 
informācijas avotu lietošana. Studiju programmas "Drošības inženierija" 
pamatstruktūra, loģiskā priekšmetu secība.Tehnogenās vides drošības un 
pārvaldības loma un vieta tautsaimniecībā, valsts, pašvaldību, nozaru un 
organizāciju līmenī.   

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Ievads specialitātē ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par drošības 
inženiera vietu tautsaimniecībā, izvēlēto specialitāti, augstskolu, mācīšanas 
metodēm, informācijas avotu lietošanu. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Tēma- Patstāvīga darbā veids:   
1. Mācību procesa organizācija RTU; Situācijas analīze.   
2. Mācīšanas metodes,.literatūras un citu informāciju avotu lietošana; 
Uzdevumi.   
3. Drošības inženierija; Uzdevumi, situācijas analīze.   
4. Tehnogenās vides drošības un pārvaldības loma un vieta 
tautsaimniecībā; Referāts.   
 

Literatūra 1.LR likums “Darba aizsardzības likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001.  
2.LR likums “Par valsts darba inspekciju”//Ziņotājs 
1993.Nr.20/21.,1994.Nr.16.  
3.Civilās aizsardzības likums.  
4.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
5.Interneta resursi:  
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www.lm.gov.lv    
www.lbas.lv    
www.lddk.lv.    
www.likumi.lv   
www.at.gov.lv   
     

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Auditorijas Meža 1/7. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vidējā izglītība. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Mācību procesa organizācija RTU.  2 
2.Mācīšanas metodes,.literatūras un citu informāciju avotu lietošana.  4 
3.Studiju programmas « Drošības inženierija« pamatstruktūra, loģiskā priekšmetu secība. 4 
4.Tehnogenās vides drošības un pārvaldības loma un vieta tautsaimniecībā, valsts, pašvaldību, 
nozaru un organizāciju līm 

6 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj izprast mācību procesa organizāciju. Referāts. 
Spēj izmantot mācīšanas metodes. Referāts. 
Spēj pamatot savu profesionālo izvēli. Situāciju analīze.  
Spēj izprast tehnogenās vides drošības un pārvaldības  būtību. Referāts ar vērtējumu 10 ballu 

sistēmā. Gala kontrole - ieskaite. 
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     1.0 1.0 0.0 0.0 *     
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Sports" 
01121 Sporta katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods HFA101 
Nosaukums Sports 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Sports 
Atbildīgais mācībspēks Bonders Viktors - Doktors, Asociētais profesors 
Mācībspēks Tarnopoļska Raisa - Doktors, Asociētais profesors 
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Muižnieks Jānis - Doktors, Lektors 
Alksnis Jānis - Lektors 
Bričonoks Pāvels - Lektors 
Pīlups Andris - Lektors 
Kazakevičs Anatolijs - Asistents 
Pāns Egils - Docents (praktiskais) 
Raubiško Ivonna - Docents (praktiskais) 
Vīnbergs Aivars - Lektors 
Bogdanova Olga - Lektors 
Eglīte Dace - Docents (praktiskais) 
Videņina Irina - Lektors 
Bagojans Alberts - Doktors, Docents 
Krieva Brigita - Docents (praktiskais) 
Vanajevs Genadijs - Doktors, Docents 
Škogals Dainis - Lektors 
Podkalns Dainis - Lektors 
Aļohins Viktors - Lektors 
Poļakova Gaļina - Docents (praktiskais) 
Poļakova Svetlana - Lektors 
Arakčejevs Vadims - Lektors 
Vīlistere Sanita - Direktors 
Šišlova Eleonora - Lektors 
Žuka Lilija - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 0.0 kredītpunkti, 0.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles.  Vispārēja fiziskā  
sagatavotība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studentu fizisko spēju pilnveidošana, dažādu sporta veidu iemaņu 
apgūšana un veselības nostiprināšana. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Nav paredzēts 

Literatūra Masumēdiju publikācijas par sportu. Mācību programma priekšmetā 
sports. R., RTU,2007 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Sporta inventārs. RTU un īrētās sporta bāzes ar tehnisko aprīkojumu. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Iepriekšēja sagatavošana nav nepieciešama. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Praktiskās nodarbības 64 
 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 
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Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Ieskaišu normatīvu kārtošana Ieskaite 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   0.0 0.0 2.0 0.0 *     
2. * *   0.0 0.0 2.0 0.0 *     

 
 
 

RTU studiju priekšmets "Visaptverošā kvalitātes vadība" 
22603 Kvalitātes tehnoloģiju katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods MKI518 
Nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Kvalitātes vadība 
Atbildīgais mācībspēks Mazais Jānis - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

30 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

60 

Anotācija Studiju kurss „Visaptverošā kvalitātes vadība” aptver kvalitātes vadības 
principu teorētisko zinību un praktisko rīcību apguvi. Vispirms studējošie 
apgūst kvalitātes vadības filozofiju, pēc tam turpinot ar praktisko rīcību 
piemēru izpēti un īstenojumu dažādos ražošanas un  pakalpojumu sfēras 
uzņēmumos un pārvaldes institūcijās. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju kursa mērķis - sniegt studējošajiem pamatzināšanas par kvalitātes 
vadības principiem, sistēmām un metodēm dažādos ražošanas un 
pakalpojumu uzņēmumos, nevaldības organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes institūcijās, veidot izpratni un pamatprasmes prasmīgas 
saimniekošanas un visaptverošās kvalitātes kultūras jomās kā Latvijas, tā 
arī Eiropas Vienotā tirgus un starptautiskajā dzīves un darba vidē, kā arī 
palīdzēt apgūt iemaņas iegūto zināšanu praktiskā lietošanā. Studenti apgūs 
zināšanas, kā attīstīt un pielietot prasmes un spējas TQM četros galvenajos 
virzienos: orientācija uz klienta vajadzībām, nepārtraukta pilnveide, 
ikviena iesaistīšanās pilnveides procesā, mācīšanās mūža garumā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgās studijās un grupu darbā iekļaujas mācību/informācijas 
materiālu izpēte, praktizēšanās nostādņu, norādījumu un metodiku apguve, 
situāciju analīze un ar kvalitātes vadību saistītu praktisku problēmu 
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risinājumu priekšlikumu izstrāde un prezentēšana, apskatu, pārskatu un 
pašvērtējuma sagatavošana. 

Literatūra 1. Foster, S.,T.  Managing Quality: Integrating the Supply Chain. Third 
edition, New Jersey: Pearson Education, 2007. 568 p.  
2. Gardner, R.A. The Process-Focused Organization: A Transition 
Strategy for Success. - Milwaukee WI: ASQ Quality Press, 2004.  
3. Pildavs, J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga: Kamene, 2002. 56 
lpp.  
4.Janauska, J., Mazais, J., Salenieks, N. EFQM Izcilības modelis. Rīga: 
RTU RKI, 2007. 67lpp.  
5. Kalējs, O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu 
jomā. Rīga: LatConsul, 2005.  
6. Gerberihs, K.V. Salīdzināšana jeb benchmarking. Rīga: SIA BALTA 
eko, 2004. 128 lpp.  
7. Heske, U. Darbs komandā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.  
8. Studiju materiāli RTU ORTUS vidē https://ortus.rtu.lv.  
9. Oakland, J.S. Oakland on Quality Management. Oxford: Elsevier 
Butterworth- Heinemann, 2004. 476 p. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija ar datoru, multiprojektoru, aktīvo tāfeli. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Datorprasmes darbam ar programmatūru MS Word, Excel, Minitab. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

MKI120 Datormācība (pamatkurss) UN MKI130 Datormācība (speckurss) 
UN MKI417 Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija 

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Kvalitātes evolūcija. Kvalitātes terminoloģija, koncepcijas un standarti, izcilības modeļi 4 
Visaptverošās kvalitātes vadības (TQM) principi, „klienta balss” un „procesa balss” 2 
Partnerattiecību ar klientiem veidošana, kvalitātes specifika pakalpojumu jomā 4 
Attiecību veidošana ar piegādātājiem, darbs komandā, pienākumu deleģēšana 2 
Līdervadība, stratēģiskās plānošanas metodoloģija, saziņas principi un nozīme TQM īstenošanā 4 
Procesu vadības principi. Procesu orientēta organizācija 4 
Procesu vadības un TQM saistība. Cikla laiks, tā samazināšanas paņēmieni 2 
Procesu parametru izkliede, vispārējie un speciālie izkliedes cēloņi, kontroles punkti 2 
Standarti ISO 9001 un ISO 9004. EFQM Biznesa izcilības modelis, pašvērtējuma metodoloģija 4 
Kvalitātes pilnveides instrumentārijs 4 
Benčmārkinga būtība un metodoloģija. Korporativās sociālās atbildības principi 4 
Seši Sigma un Lean Sigma metodoloģija. 4 
DMAIC cikla fāzes, to saturs. Taguchi metode un process, eksperimentu plānošana. 4 
Kvalitatīvu produktu/pakalpojumu izveides process. Atšķirību analīzes (SERVQUAL) metode 4 
Vispārinātās kvalitātess funkcijas – QFD (kvalitātes mājas) metodoloģija  4 
Attiecības ar piegādātājiem. Piegādes ķēžu vadība 4 
Kvalitātes pilnveides statistiskās metodes 4 
Procesu darbspēja, tās nodrošināšana 4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
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Praktiskas zināšanas kvalitātes terminoloģijā. TQM, procesu vadības un 
kvalitātes pilnveides principu un metožu izpratne 

Trīs izpratnes testi – izvēļu no 
vairākām  iespējamām atbildēm un 
rakstīto atbilžu svērtais vērtējums. 
Eksāmena komponente. 

Pamatzinības klientu apmierinātības novērtēšanā, TQM metodoloģijas, 
nepārtrauktās pilnveides, līdervadības un stratēģiskās plānošanas principu 
īstenošanā organizācijā 

Sešu situāciju analīze – 
individuālie pārskati, papildinot tos 
ar diskusiju grupā un grupas 
prezentāciju auditorijā. Eksāmena 
komponente. 

Praktiskas zināšanas procesu parametru raksturotāju vērtēšanā, cikla laika 
un procesa izkliedes cēloņu veida noteikšanā un cēloņu identificēšanā, 
kvalitātes pilnveides pasākumu ieteikumi. 

Individuālo uzdevumu risinājums. 
Eksāmena komponente. 

Izpratne par kvalitātes nodrošināšanas, vadības un pilnveides pasākumu 
būtību un metodēm, prasme izvēlēties ar nepietiekamu kvalitāti saistītu 
problēmu atbilstošāko risinājuma metodi. 

Trīs izpratnes testi – izvēļu no 
vairākām  iespējamām atbildēm un 
rakstīto atbilžu svērtais vērtējums. 
Eksāmena komponente. 

Pamatzinības par benčmārkinga, Seši Sigma un Lean Sigma metodoloģiju, 
korporatīvās sociālās atbildības principu izpratne. 

Četru situāciju analīze – 
individuālie pārskati, papildināti ar 
diskusiju grupā un grupas 
prezentāciju auditorijā. Eksāmena 
komponente. 

Individuālais darbs – pārskats, pašvērtējums vai literatūras avotu izpēte par 
kādu no dotajām izvēles tēmām. 

Individuāls rakstveida pārskats ar 
prezentāciju . Eksāmena 
komponente. 

Situācijas analīze (grupu darbs). Grupdarba prasme Grupas dalībnieku izstrādāts 
pārskats un prezentācija ar 
diskusiju. Koleģiāls pārējo grupas 
dalībnieku vērtējums. Eksāmena 
komponente. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0   *   
2. * *   2.0 1.0 1.0 0.0   *   

 
 

RTU studiju priekšmets "Fizika" 
14502 Starojuma inženierfizikas profesora grupa 

Vispārīgā informācija 
Kods MFA101 
Nosaukums Fizika 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Fizika 
Atbildīgais mācībspēks Ozols Andris - Habilitētais doktors, Profesors 
Mācībspēks Blūms Juris - Doktors, Asociētais profesors 
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Klincāre Ilze - Doktors, Asociētais profesors 
Jansone Maija - Doktors, Docents 
Vītiņš Visvaldis - Doktors, Vadošais pētnieks 
Mičko Aleksandrs - Doktors, Vadošais pētnieks 
Blūma Anželika - Pētnieks 
Grickus Armands - Cita grāda nosaukums, Docents 
Lukse Silvija - Lektors 
Miglāns Vladimirs - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Fizika ir cieši saistīta ar dabaszinātnēm, rezultātā veidojas jaunie 
starpdisciplinārie zinātnes virzieni – biofizika, materiālzinātne, fizikāla 
ķīmija. Fizika ir arī inženierzinātņu pamats. Tieši no fizikas attīstības ir 
atkarīgs ražošanas tehniskais līmenis. Tas viss norāda uz to, ka fizikas 
kursam tehniskajā universitātē ir īpaša nozīme. Fizikas kurss ir inženiera 
teorētiskās sagatavotības fundamentāla bāze, bez kuras inženiera tālāka 
veiksmīga darbība nav iespējama. Studiju kurss sniedz uz augstskolas 
matemātikas balstītas teorētiskās pamatzināšanas mehānikā, molekulārā 
fizikā un termodinamikā, elektromagnētismā, viļņu un kvantu optikā, 
kvantu mehānikā, cietvielu fizikā, atomfizikā, atomu kodolu un 
elementārdaļiņu fizikā. Kursa ietvaros tiek apgūtas praktisko uzdevumu 
risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba iemaņas un eksperimentu 
rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.  
Kurss sastāv no lekcijām ar praktisko uzdevumu piemēriem un 
laboratorijas darbiem.  
 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā augstskolas 
līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus.  
Attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu.  
Orientēties klasiskajā fizikā un jaunākajos sasniegumos fizikā un to 
pielietošanā dažādu tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas 
pievienotās vērtības tehnoloģijās.  
Prast parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, kā arī prast 
risināt salīdzinoši vienādus fizikas problēmuzdevumus.  
Prast veikt fizikas eksperimentus, matemātiski apstrādāt eksperimentu 
rezultātus, veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus.  
 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgas mācību literatūras studijas un praktiska uzdevumu risināšana. 
Teorētiskā pamatojuma sagatavošana katram laboratorijas darbam, 
laboratorijas darba matemātiskā apstrāde un laboratorijas darbu atskaites 
sagatavošana. 

Literatūra 1. Fizika. Red. A.Valters. Rīga: Zvaigzne, 1992. 643 lpp.  
2. Apinis, A. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1972. 706 lpp.  
3. Grabovskis, R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 645 lpp.  
4. Hugh D. Young, Roger A. Freedman. University Physics. USA, 
QC21.2Y67, 2000, 1513 p.  
5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamental of physics. 8th ed., 
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USA, QC21.3H35, 2008, 1334 p.  
6. Volkenšteine, V. Uzdevumu krājums fizikā. Rīga: Zvaigzne, 1968. 353 
lpp.  
7. Fizikas uzdevumu risināšana. Red. A.Valters. Rīga: Zvaigzne, 1982. 
175 lpp.  
8. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati: 
metodiski norādījumi laboratorijas darbu veikšanai. Sast. A.Valters, N. 
Zagorska. Rīga: RTU, 1991. 25 lpp.  
9. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. M. Jansone, A. Kalnača, J. 
Blūms u.c. Rīga: RTU, 2000, 247 lpp.  
10. Fizikas praktikums tehniskās universitātes studentiem. I. Klincāre, M. 
Jansone, A. Ķiploka u.c. Rīga: RTU, 2001,189 lpp.  
11. Fizikas praktikums tehniskās universitātes studentiem. M. Jansone, I. 
Klincāre, A. Ķiploka u.c. Rīga: RTU, 2003. 172 lpp.  
12.Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Red. A. Ozols. Rīga: RTU, 
2006. 273 lpp.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Dators, projektors, ekrāns, kodoskops, tāfele, fizikas eksperimentu 
demonstrāciju iekārtas. Fizikas mācību laboratorijas iekārtas laboratorijas 
darbu veikšanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Fizikā, ķīmijā un matemātikā vidusskolas kursa apjomā; augstākās 
matemātikas elementi. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā.  2 
Materiāla punkta dinamika.  2 
Cieta ķermeņa dinamika.  2 
Mehāniskās svārstības.  2 
Mehāniskie viļņi. 2 
Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati.  3 
Pārneses procesi.  1 
Termodinamikas pamati.  2 
Elektriskais lauks vakuumā.  2 
Elektriskais lauks dielektriķos. Vadītāji elektriskajā laukā.  2 
Līdzstrāva. Magnētiskais lauks vakuumā.  2 
Strāvu magnētiskais lauks.  2 
Magnētiskais lauks vielā.  2 
Magnētiķi.  1 
Elektromagnētiskā indukcija.  2 
Maksvela vienādojumi.  2 
Elektromagnētiskās svārstības.  3 
Elektromagnētiskie viļņi.  1 
Gaismas dispersija.  1 
Gaismas interference.  3 
Gaismas difrakcija.  3 
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Gaismas polarizācija.  2 
Siltuma starojums. 2 
Ārējais fotoelektriskais efekts. 2 
Kvantu mehānikas elementi.  3 
Atoma uzbūves modeļi.  1 
Gaismas emisija un absorbcija atomā.  2 
Enerģētisko zonu veidošanās kristālos.  2 
Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja.  2 
Atoma kodola uzbūve un sastāvs.Radioaktivitāte un tās veidi.  2 
Kodolreakcijas un nezūdamības likumi.Elementārdaļiņas.  2 
Kontroldarbs (teorija). 2 
Ievadnodarbība laboratorijas darbiem.  2 
Mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.  2 
Laboratorijas darbi.  16 
Laboratorijas darbu atskaišu pieņemšana.  8 
Kontroldarbs (praktiskie uzdevumi).  4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj orientēties klasiskās fizikas tēmās un jautājumos, kā arī jaunākajos 
fizikas sasniegumos.  

Pārbaudes veidi: kontroldarbi, 
mājas darbi, rakstiskais eksāmens. 
Kritēriji: spēj brīvi orientēties 
dažāda veida fizikas 
likumsakarībās.  

Spēj patstāvīgi risināt klasiskās fizikas standarta problēm-uzdevumus, 
pielietojot augstākās matemātikas zināšanas. 

Pārbaudes veidi:kontroldarbi, 
mājas darbi, rakstiskais eksāmens. 
Kritēriji: Spēj veikt konkrētus 
skaitliskus aprēķinus.  

Spēj patstāvīgi veikt fizikas eksperimentus, veikt rezultātu apstrādi.  Pārbaudes veidi: laboratorijas 
darbu ieskaite. Kritēriji: Spēj 
kvantitatīvi apstrādāt un analizēt 
eksperimentālos rezultātus..  

Spēj saskatīt fizikas likumu pielietojumus dažādos inženiertehniskos 
risinājumos un to izpildi dabā un sadzīvē. 

Pārbaudes veidi: kontroldarbi, 
mājas darbi, rakstiskais eksāmens. 
Kritēriji: Spēj izskaidrot ar fiziku 
saistītas dabas parādības un 
inženiertehnisko ierīču darbības 
fizikālos principus 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 0.0 1.0   *   
2. * *   3.0 2.0 0.0 1.0   *   

 
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Risinājumu algoritmizācija un programmēšana" 



 58

12314 Informātikas un programmēšanas katedra 
Vispārīgā informācija 

Kods DIP106 
Nosaukums Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Datorika 
Atbildīgais mācībspēks Lavendels Jurijs - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Ivanovs Jurijs - Doktors, Docents 

Kozlova Svetlana - Doktors, Asociētais profesors 
Jēkabsons Gints - Doktors, Vadošais pētnieks 
Dobkeviča Marija - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

1 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

250 

Anotācija Studentiem tiek dotas gan akadēmiskas zināšanas datorlietojumos, gan 
pragmatiskas iemaņas datoru lietošanā mācību procesā. Iegūtās zināšanas 
un iemaņas  nodrošina sekmīgu tālāko datorikas kursu apgūšanu. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Priekšmeta mērķis ir sagatavot studentus tālākam patstāvīgam darbam, 
pielietojot datoru, sagatavot studentus gan tālākiem datorikas kursiem, gan 
jaunu zināšanu un māku apgūšanai patstāvīgi.  
Priekšmeta rezultāts tiek sasniegts, sniedzot:  
- akadēmiskas zināšanas par algoritmiem, to īpašībām un izstrādi, 
formālo sintaksi, semantiku, datu tipiem, struktūrām un datu apstrādes 
operācijām;  
- praktiskas zināšanas par augsta līmeņa programmēšanas valodām, 
to sintaksi un semantiku;  
- izstrādājot virkni dokumentētu, dažādas sarežģītības programmu.   
 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgais darbs sastāv no:  
- metodisko materiālu un literatūras apgūšanas;  
- praktisku algoritmu izstrādes;  
- programmatūras projektēšanas, dokumentēšanas, kodēšanas, 
testēšanas.  
 

Literatūra 1. IP katedras datorizētie mācību līdzekļi.  
2.  Spalis. Turbo Pascal for Windows ikvienam. Rīga, Datorzinību 
centrs, 1998, 170 lpp.  
3. Balode A. Programmēšanas pamati. Valoda Turbo Pascal, Rīga, 
Zvaigzne,  2006, 232 lpp.  
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Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

IP katedras datorklases 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vēlamas zināšanas vidusskolas informātikas kursa apjomā, taču praktiski 
ir jāstrādā ar uzņemtajiem studentiem tādiem, kādi tie ir. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

 

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1. daļa    Algoritmi sadzīvē un datorrealizācijā, algoritmu izstrāde, datorprogramma kā algoritma 
pieraksts 

8 

Galvenie datu tipi un struktūras, datu apstrādes operācijas augsta līmeņa programmēšanas valodās. 10 
Programmēšanas valodu sintakse un semantika, programmēšanas valoda PASCAL kā viena no 
daudzajām programmēšanas 

10 

Pirmo programmu izstrāde, skaņošana, testēšana, testošana, lietotāja interfeisa pamati, apraksts. 20 
2. daļa   Apakšprogrammas, to nepieciešamība un uzbūve. 6 
Apakšprogrammu bibliotēkas 6 
Datu kopas uz ārējiem nesējiem (faili), loģiskais un fiziskais fails, virknes un tiešā pieeja. 8 
Praktiski pielietojamu programmu izstrāde 12 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1. daļa  Spēj strādāt integrētā programmēšanas vidē. Prot pielietot visas vides iespējas 
Iegūtas algoritmu izstrādes iemaņas (tai skaitā) blokshēmu līmenī, 
programmu izstrādes iemaņas, prasme atkļūdot algoritmus un programmas.  

Laboratorijas darbu sagataves, kas 
satur shēmas un specifikācijas 

Spēj izstrādāt pirmās reālās programmas. Laboratorijas darbu izstrāde 
2. daļa Apgūtas sarežģītāku algoritmu izstrādes iemaņas un to realizācija, 
pielietojot apakšprogrammas. 

Apakšprogrammu bibliotēku 
veidošanas iemaņas  

Spēj apstrādāt failus, izmantojot augsta līmeņa valodas līdzekļus Laboratorijas darbu sagataves 
arvalodulīdzekļu lietojumiem 

Novērtējums Eksāmenā tiek ņemtas vērā:  
- rakstiskajā eksāmenā 
parādītās zināšanas algoritmu 
analīzē, semantisko kļūdu atrašanā 
programmā, programmu bibliotēku 
(unit) pielietošana;  
- semestra laika izstrādes 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     3.0 2.0 0.0 1.0   *   
2.   *   2.0 1.0 0.0 1.0   *   

 
 

RTU studiju priekšmets "Inženierķīmija" 
14021 Ķīmijas katedra 
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Vispārīgā informācija 
Kods ĶVĶ115 
Nosaukums Inženierķīmija 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 
Atbildīgais mācībspēks Kampars Valdis - Habilitētais doktors, Profesors 
Mācībspēks Vaivads Jānis - Doktors, Docents 

Rozenštrauha Ineta - Doktors, Asociētais profesors 
Kreicberga Jana - Doktors, Asociētais profesors 
Millers Jānis - Doktors, Vadošais pētnieks 
Plotniece Māra - Doktors, Docents 
Batenko Nelli - Doktors, Pētnieks 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

1 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

200 

Anotācija Termodinamika. Reakcijas siltumefekts. Degvielas. Patvaļīgi procesi. 
Līdzsvars. Reakciju ātrumi. Detonācija. Reakcijas ātruma un līdzsvara 
maiņa. Gāzveida, šķidras un cietas vielas. Gaiss. Kritiskā temperatūra un 
spiediens. Superkritiskas parādības. Dispersas sistēmas un šķīdumi. 
Ūdens. Skābes un bāzes. pH. Ūdens sagatavošana. Metāli. Supravadītāji. 
Ķīmiskie strāvas avoti. Metālu korozija. Organiskie savienojumi. Polimēri. 
Fosilās un alternatīvās degvielas. Molekulārā elektronika un molekulārās 
mašīnas. Nemetāli. Silīcijs. Pusvadītāji. Saistvielas. Radioaktivitāte. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Students pārzin termodinamiskos procesus un to izmantošanu, atpazīst 
disperso sistēmu veidus dabā un tehnoloģijās, prot orientēties dzeramajā 
un saimniecībā izmantojamajā ūdens kvalitātē. Students ieguvis izpratni 
par tehnoloģijās un sadzīvē lietojamo metālu īpašībām, izprot 
elektroķīmiskos procesus, prot noteikt akumulatoru un citu ķīmisko 
strāvas avotu piemērotību noteiktam mērķim, kā arī ieguvis zināšanas par 
alternatīvo enerģiju, piem., ūdeņraža enerģijas izmantošanu dzinējos. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenta patstāvīgais darbs sagatavojoties laboratorijas darbiem - noformē 
laboratorijas darbu protokolus un apgūst teroētsko daļu.  
Mājas darbu sagatavošana par atsevišķiem tematiem, kā arī zināšanu 
pārbaudes - kolokviji par noteikta priekšmeta satura daļas apguvi. 

Literatūra 1. McQuarrie, D.A., Rock, P.A. General Chemistry. 2 ed. New York: 
W.H.Freeman and Company, 1997. 876 p.  
2. Chang, R. Chemistry. McGraw-Hill Inc. 1991. 516 p.  
3. Kokars, V. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU, KTF, 1999. 209 lpp.  
4. Laboratorijas darbi ķīmijā. Augstskolu inženiertehniskajām 
specialitātēm, vidusskolām un koledžām. V.Kampars, A.Blūms, 
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V.Brunere, L.Kamzole. Rīga: RTU, 1994. 190 lpp.  
5. Laboratorijas darbi ķīmijā. Tehnisko augstskolu studentiem. Sastādījuši: 
J.Kreicberga, V.Kampars. Rīga, 2002. 111 lpp.  
6. Steigens, A. Nākotne sākas šodien. Rīga: Nordik, 1999. 221 lpp.  
7. Ansone,I., Kuhare, G., Puriņa, G. Vides zinību terminu skaidrojošā 
vārdnīca. LR IZM. Rīga: Jumava, 1999. 252 lpp.  
8. Kļaviņš, M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU, 2009. 199 
lpp.  
9. Environmental science. L.Ryden, P.Migula, M.Anderson, M.Lehman. 
Uppsala : The Baltic University Press, 2003. 824 p.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

MĶF auditorijas un laboratorijas 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vispārīgās ķīmijas un to sadaļu  apguve vidējās izglītības programmās 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Termodinamika. Procesu siltuma efekti. Entalpija, entropija, Gibsa enerģija. 2 
Ķīmiskā kinētika. Ķīmisko reakciju līdzsvars. 2 
Dispersas sistēmas. Elektrolītu ūdens šķīdumi, sāļu hidrolīze. 2 
Metālu vispārīgās īpašības. Metālu ķīmiskās īpašības. 2 
Elektroķīmija. Galvaniskie elementi. Strāvas avoti. 2 
Metālu korozija un aizsardzība. 2 
Organiskie savienojumi. 2 
Neorganiskie savienojumi. 2 
Laboratorijas darbi 16 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj izvērtēt termodinamiskos procesus, to enerģētiskos efektus, salīdzināt 
vielu enerģētisko ietilpību, novērtēt ķīmiskā līdzsvara dinamiskumu 

Laboratorijas darbu izstrāde, 
noformēšana un aizstāvēšana;  

Apgūtas zināšanas par dispersām sistēmām sadzīvē un tehnoloģijās Laboratorijas darbu izstrāde, 
noformēšana un aizstāvēšana 

Apgūtas zināšanas par metālu īpašībām un to nozīmi elektroķīmiskos 
procesos 

Kolokvijs – zināšanu pārbaude par 
apgūto materiālu 

Spēj izvērtēt ķīmisko strāvas avotu nozīmi un piemērotību esošajai 
situācijai 

Laboratorijas darbu izstrāde, 
noformēšana un aizstāvēšana 

Spēj atpazīt organisko savienojumu klases un polimērus Mājas darba noformēšana 
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 0.0 1.0 *     
 

RTU studiju priekšmets "Tehnogēnās vides drošības pārvaldība" 
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22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 
Vispārīgā informācija 

Kods ICD718 
Nosaukums Tehnogēnās vides drošības pārvaldība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Vides pārvaldības organizācijas Latvijā, to funkcijas. Vadīšanas līmeņi. 
Organizācijas vides nozīme vadīšanas procesā. Lēmumu pieņemšanas 
nozīme, tipi, apstākļi. Plānošanas nozīme organizācijā.Organizēšanas un 
motivēšanas jēdzieni un būtība. Kontroles nozīme organizāciju vadīšanā. 
Profesionālās veselības un darba drošības pārvaldības sistēma. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai vides 
pārvaldības organizāciju un to struktūrvienību vadīšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Studenti patstāvīgi analizē 
un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās, 
izstrādā studiju darbu.   

Literatūra 1.Ērika Lagzdiņa, Rūta Bendere, Alda Ozola, Jānis Brizga, Jānis Kauliņš. 
Vides komunikācija un vides politikas integrācija. Rīga: REC Latvija, 
2010.-136 lpp.  
2.Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse. Otrais 
pārstrādātais izdevums. - R.: Vaidelote, 2001. - 509 lpp.  
3.RurāneM. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. - R.: Biznesa 
augstskola Turība, 2002. - 330. lpp.  
4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. - R., 2000. - 254 lpp.  
5.Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. R.: Kamene, 
2000. – 232 lpp.  
6.Daft R. L. Management. - The Dryden Press, 1997. (angļu, krievu val., 
izd. Sankt Pēterburga, 2000.- 830 lpp.). 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Datorprojektors, tāfele. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Iepriekšējā mācību procesā apgūtās zināšanas. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Organizācija, vadītājs un vadīšana. 2 
2.Vadīšanas teorijas attīstība. 4 
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3. Organizācijas vide. 4 
4. Komunikācijas organizācijā. 3 
5. Lēmumu pieņemšana organizācijā. 4 
6. Plānošana organizācijā. 4 
7. Organizēšana, tās galvenie procesi. 4 
8. Motivēšana. 3 
9. Kontrole. 4 
10. Profesionālās veselības  un darba drošības pārvaldības sistēma. 16 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Prot noteikt uzņēmējdarbības vadīšanas pieeju stiprās un vājās puses, 
izmantot sistēmu pieeju un situācijas pieeju problēmu risināšanai. 

Patstāvīgais darbs, diskusijas, 
semināri, situāciju analīze, lēmumu 
pamatošana. 

Pārzin  uzņēmējdarbības vides analīzes metodes un prot tās izmantot 
darbinieku vadīšanai darba vidē. 

Patstāvīgais darbs, diskusijas, 
semināri, situāciju analīze un 
novērtēšana. Ieskaites darba 
izstrādāšana. 

Prot izstrādāt un vadīt tehnogēnās vides drošības pārvaldības sistēmu. Semināri, diskusijas, situāciju 
analīze.  Gala kontrole - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 

RTU studiju priekšmets "Tehniskā mehānika" 
15325 Teorēt.mehānikas un materiālu pretestības katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods MTH202 
Nosaukums Tehniskā mehānika 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Transports 
Atbildīgais mācībspēks Tipāns Igors - Doktors, Asociētais profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

1 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

100 

Anotācija Statika, kinemātika, mehānismu un mašīnu mehānikas pamatelementi, 
deformējamu ķermeņu mehānikas (materiālu pretestības) pamati, mašīnu 
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un aparātu elementi (teorijas pamatelementi, priekštats par konstruktīvo 
izveidojumu, aprēķinu pamati), projektēšanas un konstruēšanas pamati. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt mehānisku sistēmu aprēķinu 
pamatprincipus, īpašu uzmanību pievēršot statikas aprēķiniem un stiprības 
aprēķiniem vienkāršāko deformāciju gadījumā.  
 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti patstāvīgi izpilda trīs aprēķina 
darbus, kārto divus kontroldarbus, veic mājas darbus par tēmām, kuras 
neaptver apreķina darbi vai kontroldarbi 

Literatūra J.Vība, O.Kepe. Teorētiskā mehānika, izdevniecība "Zvaigzne", Rīga, 
1982.  
F.Beer, E.Johnston, Mechanics of Materials, McGraw Hill, 2008.  
F.Beer, E.Johnston, Statics and Dynamics, McGraw Hill, 2000.  
  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Materiālu pretestības katedras mācību auditorijas un laboratorijas 
Ezermalas ielā Nr. 6. 

Nepieciešamās priekšzināšanas matemātika, fizika; 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Statikas aksiomas. Balstu reakcijas.  Saejošu spēku sistēma plaknē un telpā.   3 
 Saejošu spēku sistēmas līdzsvars plaknē un telpā.   3 
Spēkpāris. Spēka moments. Patvaļīgas spēku sistēmas līdzsvars plaknē un telpā. 3 
Ķermeņu sistēmu līdzsvars.  Kopnes 3 
Slīdes berze. Rites berze 3 
Smaguma centrs 3 
Huka likums. Plakano šķēlumu hipotēze 3 
Normālie un tangenciālie spriegumi 3 
Termiskās deformācijas 3 
Pieļaujamais spriegums.  Stiprības aprēķinu shēma 3 
Spriegumi un deformācijas stiepē un spiedē 3 
Spriegumi un deformācijas vērpē 3 
Spriegumi un deformācijas liecē 3 
Punkta kinemātikas uzdevumi 3 
Punkta dinamikas uzdevumi 3 
Materiāla punkta svārstības 3 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Prasme veikt vienkāršus statisku slodžu aprēķinus cietiem ķermeņiem un to 
sistēmām.  
 Prasme veikt materiāla punkta svārstību analīzi.  

Studiju priekšmeta apguves laikā 
studenti patstāvīgi izpilda trīs 
aprēķinu darbus un divus 
kontroldarbus. 

Spēja aprēķināt spriegumus un deformācijas stiepes, vērpes un lieces Kursa beigās ir rakstisks eksāmens.  
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gadījumos. Prasme veikt vienkāršus stiprības aprēķinus reālu objektu 
projektēšanai. 

Eksāmenu var kārtot pēc pareizi 
izpildītiem aprēķina darbiem un 
kontroldarbiem.   

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 2.0 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana" 
20313 Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods BSG330 
Nosaukums Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma   
Atbildīgais mācībspēks Vrubļevskis Visvaldis - Doktors, Docents 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ēku apsildes sistēmas.Sildķermeņi. Siltuma zudumi.Piesārņotāji. 
Ventilācijas intensitāte, aprēķins. Avārijas ventilācija. I-d diagramma. 
Gaisa apstrā-des procesi: mitrināšana,dzesēšana, sildīšana.    Gaisa 
kondicionēšanas shēmas. Enerģijas ekonomija gaisa apstrādē. Enerģijas 
utilizātori. Kombinētie gaisa nosūces-pieplūdes agregāti 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

  

Literatūra 1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. I daļa. - 
R.:"Zvaigzne ABC", 1995.-166 lpp.   
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. II daļa. - 
R.:"Zvaigzne ABC", 1995.-166 lpp.  
3. Szokolay S.V. Environmental science handbook for archtects and 
builders.  
4. Fundamentals (1997) / American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers. ISBN 1883413451.  
5. Wendes, Herb. Hvac procedures and forms manual. Lilburn, 2002. 267 
p.  
6. Heating, ventilating and air-conditioning applications (1999) / American 
Aociety of Heating, ISBN 1883413729. 

Nepieciešamais tehniskais Metodiskais kabinets, datorklase, kodoskops. 
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aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 
Nepieciešamās priekšzināšanas tehniskā termodinamika, hidraulika 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       2.0 1.0 1.0 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Elektrotehnika un elektronika" 
11101 Elektrotehnikas un elektronikas katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods EEE120 
Nosaukums Elektrotehnika un elektronika 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 
Atbildīgais mācībspēks Priednieks Ēriks - Doktors, Asociētais profesors 
Mācībspēks Nadežņikovs Ņikita - Doktors, Asociētais profesors 

Zītars Uldis - Doktors, Asociētais profesors 
Hramcovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Antonovičs Uldis - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūta elektrisko un elektronikas shēmu lasīšana, 
elektrisko lielumu mērīšana, līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu aprēķins. 
Laboratorijas darbi dod iemaņas darbam ar reālām elektriskām ķēdēm, 
elektronikas shēmām un elektriskām mašīnām.  
Elektriskās ķēdes, to aizvietošanas shēmu elementi, topoloģija un 
vienādojumi. Līdzstrāvas ķēžu darba režīmi. Vienādojumi un aprēķina 
metodes līdzstrāvas ķēdēs.   
Sinusoidālas maiņstrāvas (sprieguma) parametri, fāžu nobīde. Elementu 
vienādojumi, spriegumu un strāvu vienādojumi, jaudas formulas. Vektoru 
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diagrammu metode maiņstrāvas ķēžu analīzei. diagrammas. Strāvas, 
sprieguma un jaudas mērīšana. Spriegumu rezonanse. Jaudas koeficienta 
uzlabošana.  
Trīsfāžu maiņstrāvas ķēdes, patērētāja slēgumu veidi, aprēķina principi. 
Jaudas mērīšana trīsfāžu ķēdēs.  
Pārejas procesi RL- un RC ķēdēs. Analīzes principi un aprēķina plāns, 
komutācijas likumi, laika konstante, diferenciālvienādojumi. Aperiodisks 
un svārstību režīms RLC ķēdēs.  
Jēdziens par periodisku nesinusoidālu strāvu ķēdēm un to aprēķinu.  
Magnētiskās ķēdes. Pamatjēdzieni un vienkāršāko magnētisko ķēžu 
aprēķins.  
Nelineārās ķēdes, to aprēķina principi. Elektronikas ierīces: diodes, 
tranzistori, tiristori, to apzīmējumi, struktūra, voltampēru raksturlīknes, 
regulēšanas iespējas. Vadāmi un nevadāmi taisngrieži, jēdziens par 
gludinātājfiltriem. Bezkontaktu slēdži ar tiristoriem. Tiristoru 
impulsregulatori. Pastiprinātāju darbības princips, atgriezeniskā saite. 
Tranzistora pastiprinātāja kopemitera shēma: slodzes līnija, darba režīmi. 
Operacionālais pastiprinātājs, tā īpašības. Atgriezeniskās saites nozīme.  
Shēmas ar OP.  
Kontaktori, releji. Asinhronā dzinēja distances vadības shēma.  
Ciparu tehnikas mikroshēmas: loģiskās shēmas, dešifratori, multipleksori, 
triger, reģistri, skaitītāji. Mikroprocesoru sistēmas struktūra. 
Mikroprocesora reģistri, komandas, programmas struktūra.  
Transformatori. Uzbūve un darbības princips. Slogota transformatora 
vektoru diagramma un ārējās raksturlīknes. Sekundārā sprieguma izmaiņa. 
Autotransformatori. Mērtransformatori: strāvmaiņi un spriegummaiņi.  
Asinhrono dzinēju uzbūve, darbības princips, tipi. Momenta līkne, 
mehāniskā raksturlīkne. Dzinēja regulēšana, darba raksturlīknes.   
Līdzstrāvas mašīnas uzbūve, elektriskās ķēdes un to vienādojumi. 
Līdzstrāvas ģeneratora darbības princips, ārējā raksturlīkne un sprieguma 
regulēšana. Līdzstrāvas dzinēja darbības princips. Līdzstrāvas paralēlās un 
virknes ierosmes dzinēju shēmas, mehāniskās raksturlīknes un regulēšana.  
  
 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Prast lasīt elektrisko ķēžu aizvietošanas shēmas. Prast aprēķināt līdzstrāvas 
ķēdes,  analizēt  vienfāzes un trīsfāžu maiņstrāvas ķēdes ar vektoru 
diagrammu metodi.  
Zināt, kā aprēķina maiņstrāvas ķēdes ar simbolisko metodi. Prast aprēķināt 
pārejas procesus RC- un RL ķēdēs.  
Prast mērīt strāvas, spriegumus un jaudas.  
Zināt elektronikas ierīču apzīmējumus, struktūru, raksturlīknes un 
pielietojumus: taisngrieži, pastiprinātāji, bezkontaktu slēdži.   
Prast sintezēt loģiskās shēmas. Zināt mikroprocesoru sistēmu elementu 
funkcijas un programmēšanas principus.   
Zināt elektrisko mašīnu uzbūvi un darbības principus. Prast palaist un 
regulēt asinhronos un līdzstrāvas dzinējus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Mājas uzdevumi.  
1. Momentāno vērtību aprēķins ķēdē ar vienu avotu.  
1a. Vienkāršas līdzstrāvas ķēdes aprēķins.   
2. Maiņstrāvas ķēžu ar paralēliem zariem aprēķins un analīze.  
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3. Trīsfāžu maiņstrāvas ķēdes aprēķins.  
4., 4a. Pārejas procesa aprēķins RC- un RL ķēdē ar līdzsprieguma avotu.  
5. Loģisko shēmu sintēze un pārbaude.  
6. Asinhronā dzinēja darba režīma aprēķins.  
7. Līdzstrāvas mašīnas darba režīma aprēķins.    
Uzdevums: palīdzēt izprast lekciju materiālu, sagatavoties eksāmenu 
uzdevumu risināšanai. 

Literatūra Ē.Priednieks. Elektrisko ķēžu aprēķina metodika. R., RTU, 1982.g.   
Ē.Priednieks. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. R., RTU.  2002., 
2009.g.  
U. Zītars. Elektronikas pamati. R., RTU, 2002.g.  
Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbi. R., RTU. 1990. 1999.  
Ē. Priednieks. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā., R. RTU., 1992., 
2010.g. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Datorizēta auditorija, elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas, katra ar 
8 darba vietām.                                         

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika vidusskolas līmenī, no matemātikas: funkciju atvasināšana, 
diferenciālvienādojumi, kompleksie skaitļi. No fizikas: rezistīvie, 
induktīvie un kapacitīvie elementi, elektromagnētisms.                                    

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Elektrisko ķēžu topoloģija un vienādojumi. 3 
Līdzstrāvas ķēdes. 3 
Maiņstrāvas ķēžu vienādojumi. Vektoru diagrammas. 2 
Spriegumu rezonanse. Maiņstrāvas ķēžu analīze.   4 
Jaudas koeficienta uzlabošana. Simboliskā metode. 3 
Trīsfāžu ķēdes. 5 
Pārejas procesi līdzstrāvas ķēdēs. 4 
Nelineāras ķēdes. Magnētiskās ķēdes. 2 
Elektronikas ierīces: diodes, tranzistori, tiristori. Taisngrieži. 4 
Loģiskās un ciparu mikroshēmas. 4 
Pastiprinātāji. Operacionālie pastiprinātāji. 4 
Transformatori. 2 
Asinhronie dzinēji. 4 
Līdzstrāvas mašīnas. 2 
Mikroprocesoru tehnikas elementi. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj pareizi sastādīt aizvietošanas shēmu vienādojumus, lietojot  elementu 
vienādojumuš, spriegumu un strāvu vienādojumus. 

Mājas darba uzdevumi 1 un 1a, 
eksāmens.  

Spēj lietot vektoru diagrammas un pretestību trīsstūrus, aprēķinot 
maiņstrāvas ķēdes.  

Mājas darba uzdevums 2, 
laboratorijas darbs 1-3, eksāmens. 

Spēj aprēķināt un analizēt trīsfāžu maiņstrāvas ķēdes simetriskos un Mājas darba uzdevums 3, 
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nesimetriskos režīmos. laboratorijas darbs 1-5, eksāmens. 
Spēj sastādīt vienādojumus un aprēķināt vienkāršākos pārejas procesus.  Mājas darba uzdevums 4, 4a, 

eksāmens. 
Spēj sastādīt loģisko shēmu pēc dotas funkciju tabulas. Mājas darba uzdevums 5. 
Spēj aprēķināt un analizēt elektrisko mašīnu režīmus. Mājas darba uzdevumi 6 un 7, 

laboratorijas darbs 2-2.  
Spēj pieslēgt, palaist, regulēt  un reversēt erlektrodzinējus. Laboratorijas darbi 2-5, 2-2. 
Prot ieslēgt elektriskos mēraparātus un mērīt strāvas, spriegumus un jaudas 
elektriskajās ķēdēs. 

Laboratorijas darbi. 

Zina pusvadītāju ierīču voltampēru raksturlīknes, apzīmējumus un 
pielietojumus (taisngrieži, pastiprinātāji, bezkontaktu slēdži u.c).  

Eksāmens 

Pazīst galvenos analogo un diskreto mikroshēmu tipus un to funkcijas. Mājas darba uzdevums 5, 
eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     3.0 2.0 0.0 1.0   *   
 
 

RTU studiju priekšmets "Materiālmācība" 
14413 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods ĶST560 
Nosaukums Materiālmācība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Materiālzinātnes 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņa-Cimdiņa Līga - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Vielas uzbūve. Sīkstruktūra. Viela un enerģija. Fāzu līdzsvars. Materiālu 
īpašības: termoķīmiskās, elektriskās, magnētiskās, optiskās, mehāniskās, 
akustiskās, tehniskās. Materiālu tehnoloģijas: formu veidošana,kausēšana, 
virsmas apstrāde. Materiālu īpašību pētniecība. Materiālu iedalījums: 
metāli, stikli, keramika, betons, polimēri, saistvielas un dabīgie materiāli. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par materiālu lomu 
mūsdienu tehnoloģiju izstrādē, dažādām materiālu īpašībām (elektriskām, 
akustiskām, optiskām, magnētiskām, termoķīmiskām, termodinamiskām, 
mehāniskām), kā arī apskatīt galvenās materiālu klases (metāli, stikli, 
keramika, polimēri, koks, kompozīti, nanomateriāli, viedie materiāli, 
progresīvie materiāli). Kurss orientēts uz materiālu īpašību apzināšanu, 
izpēti un izmantošanu materiālu izvēlē konkrētam pielietojumam. 
Neatņemama daļa ir praktiskie darbi, kas ļauj apgūt jaunas tehnoloģijas un 
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pētīšanas metodes. 
Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Praktisko darbu veikšana, literatūras analīze, protokolu sagatavošana un 
rezultātu prezentācija. 

Literatūra 1. W.D.Callister. Materials science and engineering: an introduction; 
John Wiley&Sons, Inc.: USA, 2007, 721 p.  
2. J.I.Gersten, F.W.Smith. The physic and chemistry of materials; 
John Wiley&Sons, Inc.: USA, 2001, 799 p.  
3. T.S.Hin. Engineering materiāls for biomedical applications; World 
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.: London, 2007, 531 p.  
4. D.W.Green, R.H.Perry. Perry’s chemical engineers’ handbook; 
McGraw-Hill Companies, Inc.: 2007, 2038 p. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta un Rīgas Biomateriālu inovāciju 
un attīstības centra zinātniskais aprīkojums. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Bakalaura grāds dabas, medicīnas vai inženierzinātnēs. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Materiālu loma cilvēces vēsturē. Atomārā struktūra, vielas uzbūve, atomu sakārtojums cietās 
vielās 

2 

Kristāliskas un amorfas cietas vielas. Defekti materiālos. 4 
Termiski aktivētie procesi materiālos. Fāžu līdzsvara diagrammas. Strukturālās fāžu pārejas. 6 
Materiālu termodinamiskās īpašības. Materiālu termoķīmiskās īpašības. 4 
Materiālu optiskās īpašības. Materiālu akustiskās īpašības. 4 
Materiālu elektriskās īpašības. Materiālu magnētiskās īpašības. 6 
Materiālu mehāniskās īpašības. 2 
Stikli. Keramika. 2 
Polimērmateriāli. Koks. 4 
Nanomateriāli. Viedie materiāli. Progresīvie materiāli. 4 
Praktiskais darbs ”Materiālu īpašības, praktiskā izmantošana un pielietošanas iespējas ņemot vērā 
specifiskās īpašības”. 

5 

Praktiskais darbs ”Noteiktu izstrādājumu izgatavošanā izmantoto materiālu apraksts. Alternatīvu 
materiālu meklējumi”. 

5 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj orientēties materiālu īpašībās, funkcionalitātē un pielietojumā. Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, 

eksāmens. Kritēriji: spēja definēt 
piemērotāko materiāla veidu ņemot 
vērā pielietošanas specifiku.  

Apgūti dažādi materiālu veidi, to īpašības. Spēj piemērot konkrētus 
materiālus, ja zināmas vēlamās izstrādājuma īpašības. 

Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, 
eksāmens. Kritēriji: spēja apkopot 
un sistematizēt iegūtos datus, 
atlasīt un pamatoti izvēlēties 
nepieciešamos materiālus. 

Students spēj orientēties galvenajās materiālu klasēs un definēt materiālu Pārbaudes veids: eksāmens. 
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īpašības. Kritēriji: spēja orientēties 
galvenajās materiālu klasēs un 
definēt materiālu īpašības 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Darba aprīkojuma drošība" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD705 
Nosaukums Darba aprīkojuma drošība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmets "Darba aprīkojuma drošība" sniedz izpratni par darba 
aprīkojuma iegādes un pielietojuma nosacījumiem. Kā pamatnosacījums 
priekšmeta apguvē ir izprast, atbikstoši konkrētai nozarei un 
tehnoloģiskajam procesam, konkrēta darba aprīkojuma izvēli, spēt novērtēt 
darba aprīkojuma radītos riskus darba vidē un izvēlēties pareizos 
preventīvos pasākumus lai tos novērstu. Apgūstot studiju priekšmetu tie 
apgūta prasme par drošu mobīlā darba aprīkojuma ekspluatācijas 
organizāciju. Sevišķa uzmanība studiju programmā tie pievērsta uzmanība 
darbam augstumā, pareiza darba aprīkojuma izvēleiun individuālo un 
kolektīvo aizsardzības līdzekļu pielietojumam. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir iegūt pamatzināšanas par darba aprīkojuma 
drošu pielietojimu darba vidē, par pareiziem darba aprīkojuma izvēli 
atbilstošajam tehnoloģiskajam procesam. Students iegūst prasmi izvērtēt 
darba aprīkojuma atbilstību normatīvajos dokumentos noteiktajām 
prasībām, kā arī nepieciešamības gadījumos noteikt preventīvos 
pasākumus lai novērstu vai līdz pieļaujamai robežai mazinātu  ar darba 
aprīkojumu saistītos riskus. Ir iegūta prasme par darba drošības pasākumu 
nopteikšanu un īstenošanu darbos augstumā, kā arī nepieciešamo un 
kolektīvo aizsardzības līdzekļu pielietojumu. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Apgūstot stusiju priekšmetu studentiizpilda trīs praktiskos darbus, 
izvēloties darba aprīkojumu konkrētam uzņēmumam, nov;ertē darba 
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aprīkojuma radītos riskus un nosaka preventīvos pasākumus, izstrādā 
darba aizsardzībasinstrukciju projektus mobīlajam aprīkojumam un 
darbam augstumā. Grupu darbā tiek novērtēta darba  aprīkojuma atbilstība 
drošības un ergonomiskajām prasībām, kā arī tiek noteikti preventīvie 
pasākumi veicot konkrētas darbībasdarbam augstumā.  

Literatūra Darba aizsardzības likums ( 20.06.2001.)  
MK not. 526 "Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā" (09.12.2002.)  
MKnot.195 "Mašīnu drošības noteikumi" (25.03.2008.)  
  
MK not.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā"   
(03.09.2002)  
MK not.372 "Darba aizsardzības prasības lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus" (20.08.2002.)  
Valentīna Urbāne "Starojumi un to bīstamība" 84 lpp. RTU izdevniecība 
Rīga 2009  
Darba drošība. Labklājības ministrija ES PHARE projekts 2003.  
Ergonomika darbā. Labklājības ministrija ES PHARE prijekts 2003.  
V. Ziemelis. Elektrodrošība RTU izdevniecība Rīga 2007.  
MK not 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"  
(25.02.2003.)  
Intreneta materiāli:  
http://www.auva.at,  
http://www.baua.de  
http://www.hse.gov.uk  
http;//osha.lv  
http:www.osha.europe.eu. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

tāfele ,ekrāns, video iekārta, dators ar interneta pieslēgumu. 

Nepieciešamās priekšzināšanas fizika, matemātika, inženiermehānika. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Darba aprīkojuma izvēles pamatprincipi 2 
Darba aprīkojuma funkcionālais sadalījums 2 
Darba aprīkojuma iegādes pamatnosacījumi 2 
Drošības pamatnosacījumi darba aprīkojumam 4 
Darba aprīkojuma radītie riski darba videi 4 
Darba aprīkojuma drošas ekspluatācijas organizācija 2 
Stacionāra darba aprīkojuma izvietošanas nosacījumi 2 
Mobīlais darba aprīkojums 2 
Mobīlā darba aprīkojuma drošības nosacījumi 2 
Mobīlā darba aprīkojuma vadītāju apmācibas principi 1 
Kustības drošības nosacījumi darbā ar mobīlajām iekārtām 2 
Mobīlā aprikojuma ar iekšdedzes dzinēju ekspluatācijas nosacījumi telpās 1 
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Papildus prasības darba aprīkojumam , kas paredzēts smagumu pārvietošanai 4 
Darbā ar darba aprīkojumu izmantojamie individuālie aizsardzības līdzekļi 4 
Ar darba aprīkojumu izmantojamie kolektīvie aizsardzības līdzekļi 4 
Drošības prasības darbam augstumā 2 
Darbam augstumā izmantojamie individuālie aizsardzības līdzekļi 2 
Darbam augstumā izmantojamie kolektīvie aizsardzības līdzekļi 2 
Kāpņu un sastatņu pielietojuma nosacījumi darbam augstumā 4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūta izpratne par darba aprīkojumu, tā sadalījumu pēc funkcionālām 
pazīmēm, kā arī tā iegādes pamatnosacījumiem un tehnoloģiskajiem 
procesiem. 

Praktiskajā darbā tie izvēlēts darba 
aprīkojums konkrētas nozares 
uzņēmumam. 

Ir apgūta pieredze novērtēt darba aprīkojuma atbilstību normatīvajos aktos 
noteiktajām drošības un ergonomiskajām prasībām. 

Grupu darbā tiek vērtēta konkrētā 
darba aprīkojuma atbilstība 
drošības un ergonomiskajām 
prasībām. 

Tiek apgūta pieredze ar darba aprīkojumu saistīto risku novērtēšanas 
pamatprincipi. 

Patstāvīgā darbā tiek novērtēti 
konkrētā darba aprīkojuma radītie 
riski un noteikti konkrēti 
preventīvie pasākumi. 

Tiek apgūta prasme mobīlā aprīkojuma drošas ekspluatācijas organizācijai. Patstāvīgā darbā tiek izstrādāta 
darba aizsardzības instrukcijas 
projekts konkrētam mobīlajam 
aprīkojumam. 

Tiek apgūta prasme noteikt konkrētus drošības pasākumus darbam 
augstumā. 

Grupu darbā tie noteikti 
preventīvie pasākumi veicot 
konkrētas darbības darbam 
augstumā. 

Iegūta prasme noteikt kāpņu un sastatņu drošas ekspluatācijas 
pamatnosacījumus. 

Patstāvīgā darbā tiek izstrādāts 
darba aizsardzības instrukcijas 
projekts par kāpņu vai satatņu 
drošu pielietojumu. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Pedagoģija" 
01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods HSP446 
Nosaukums Pedagoģija 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
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Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Pedagoģija 
Atbildīgais mācībspēks Lanka Anita - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Baldiņš Alvars - Doktors, Asociētais profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes 
priekšmetu un  pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas 
teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. 
Kursa  satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. Lai 
nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, 
situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu  vai 
pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī 
teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā 
pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj 
studentam padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un 
to savstarpējo saikni: pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība 
pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai studenti 
pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un  apmainīties idejām.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par pedagoģijas zinātni un tās  kategorijām 
teorijas un prakses kontekstā, lai iedrošinātu studentus turpmākai 
pedagoģiskai darbībai.Kursa apguves rezultātā studenti izpratīs 
pedagoģijas likumsakarības, pamatprincipus, didaktikas pamatkategorijas  
un pratīs izmantot zināšanas par mācību metodēm, organizācijas formām 
konkrētu pedagoģisko situāciju analīzei. Kursa noslēgumā studenti 
demonstrēs savas prasmes saskatīt un raksturot pedagoģiska rakstura 
problēmu, apzināt literatūru par attiecīgo problēmu un sagatavot publisku 
uzstāšanos/ prezentāciju par to. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

1. Eseja "Humānpedagoģija" . Pamatojoties uz literatūras studijām, 
studenti apkopo atziņas un sniedz to pedagoģisko izvērtējumu.  
2. Situācijas analīze. Tiek dota konkrētas  situācijas apraksts. Studenti to 
analizē, izmantojot teorētiskās zināšanas.  
3. Praktiskais darbs (1.) Studentam ir jāprot attiecināt teoriju uz praksi, 
minot konkrētus piemērus, kas ilustrē mācību principu izpausmi.  
4.  Praktiskais darbs (2.) Tiek doti konkrēti formulēti sagaidāmie mācību 
rezultāti. Studentam ir jānosaka pedagoģiski lietderīgākā mācību metode, 
organizācijas forma, kā arī jāraksturo, kā tas tiks novērtēts  
5. Prezentācija. Studenti  izraugās aktuālu pedagoģisku problēmu un 
sagatavo prezentāciju. 

Literatūra 1. Albrehta Dz. Didaktika. - R.: RaKa, 2001.  
2. K.Bikše. Ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā. 
Lūdzu, skolotāj… Lekciju konspekts 1. Daļa. – R.: Kvalitātes vadība, 
2008.  
3.Briede B. u.c. Izglītojošās grupas un mācību plānošana.-Jelgava, 1998.  
4.Briede B. u.c. Grupas darba nozīme sociālās kompetences attīstībā.-
Ozolnieki,1999.  
5.Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning   
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http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html  
6. Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu. - 
.Nordik,2010.  
7.N.L.Geidžs, D.C.Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne 
ABC, 1999.  
8.Kooperatīvā mācīšanās. Metodika. – R.: RaKa, 2004.  
9.Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. – R.: RTU 
Izdevniecība, 2003.  
10.Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. – R.: RTU Izdevniecība, 
2004.  
11. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: RaKa, 2001. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Pamatzināšanas vispārīgā psiholoģijā; izpratne par  izziņas procesiem, to 
nozīmi  

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Pedagoģija: zinātne vai māksla? Pedagoģijas zinātnes nozares.  2 
Pedagoģijas priekšmets. Teorijas un prakses saikne. Humānpedagoģija. 2 
Aktuālas izglītības problēmas. Vērtīborientēta izglītība. A. Ādlera, R.Dreikura idejas. 2 
Dažādās izglītības filozofijas. Mācību un mācīšanās teorijas. 4 
Pedagoga lomas. Pedagoga kompetence un ētiskie principi.  2 
Studenta individuālās īpatnības. Mācīšanās stratēģijas un mācīšanās prasmes. Mācību 
individualizācija.  

4 

Mācību motivācija. 2 
Mācību procesa komponenti. Mācību saturs, metodes un organizācijas formas. 4 
Sadarbība mācību procesā. Pedagoģiskā saskarsme. Konfliktu risināšana. 4 
Mācību rezultāti un to novērtēšana.  4 
Zināšanas, prasmes un kompetences. Kvalitātes novērtēšana izglītībā. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Prot raksturot humānpedagoģijas atziņas, noteikt to pedagoģisko lietderību, 
kā arī iespējamos riska faktorus. 

Semināra diskusijas. Eseja 

Prot salīdzināt dažādas didaktiskās pieejas, analizēt didaktiskos principus un  
pedagoga lomu katrā no pieejām, kā arī studentu guvumu. 

Situācijas/gadījumu analīze 

Prot raksturot savu mācīšanās stilu un izraudzīties tam atbilstošas stratēģijas 
informācijas strukturēšanai un iegaumēšanai 

Ideju karte 

Prot  ilustrēt ar piemēru mācību principu izpausmi pedagoģiskā procesā Praktiskais darbs 
Prot izmantot konfliktu risināšanas  teoriju pedagoģiskā problēm- situācijā  Situācijas analīze 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļ Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles 
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a pārbaudījumi 
  Rudens Pavasar

a 
Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     *     
 
 

RTU studiju priekšmets "Darba tiesību pamati" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD708 
Nosaukums Darba tiesību pamati 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Ose Daina - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

150 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

300 

Anotācija Darba tiesību sistēma. Darba koplīgums. Darba līgums. Darbalaiks. Darba 
samaksa. Darba aizsardzība. Darba strīdi. Analizēt juridiskos jautājumus, 
izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem 
darba tiesību jomā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Balstoties uz LR normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, priekšmeta 
nolūks ir dot studentiem zināšanas un iemaņas darba tiesībās, juridiskas 
dabas problēmu risināšanā, kas saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību, 
sociālajām garantijām, īpaši akcentējot darba devēja un darbinieka 
savstarpējās attiecības. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Literatūras un normatīvo aktu studijas atbilstoši lekcijās norādītajām 
tēmām un avotiem, publicētās tiesu prakses apzināšana izmantojot 
interneta resursus, analizēt raksturīgākos tiesu prakses judikatūras 
materiālus.   

Literatūra 1. ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija. R.,1996.   
2. Starptautiskās darba organizācijas konvencija. R.,1994.   
3. Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 
R.,1995.   
4. 1962.g. konvencija Nr.117 “ Par sociālo politiku (pamatmērķi un 
standarti)”.   
5. Latvijas Republikas Satversme. R.,1998.,8.nod.   
6. LR likums “Darba likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001.   
7. LR likums “Par arodbiedrībām”// Ziņotājs, 1991.Nr.3/4.   
8. LR likums “Par darba koplīgumiem”//Ziņotājs,1991.Nr.21/22   
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9. LR likums “Par nodarbinātību”//Ziņotājs,1992.Nr.4/5.   
10. LR likums “Darba aizsardzības likums”//Latvijas Vēstnesis, 
06.07.2001.   
11. LR likums “Par valsts darba inspekciju”//Ziņotājs 
1993.Nr.20/21.,1994.Nr.16   
12. LR likums “Korupcijas novēršanas likums”// Ziņotājs,1995. Nr.22   
13. LR likums “Streiku likums”// Latvijas Vēstnesis,1998.Nr.130/131.   
14. www.lm.gov.lv   
15. www.lbas.lv   
16. www.lddk.lv.   
17. www.likumi.lv  
18. www.at.gov.lv  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

dators, projektors, tāfele 

Nepieciešamās priekšzināšanas nav prasību 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Darba un darba aizsardzības tiesību jēdziens, sistēma un avoti. 2 
2.Darba attiecības, darba līguma puses,  darba koplīgums. 4 
3.Darba līgums. 6 
4. Darba laiks, atpūtas laiks. 6 
5.Darba samaksas tiesiskais regulējums. 4 
6.Sociālais dialogs.  2 
7.Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība. 6 
8.Streiks, Lokauts, Arodbiedrību loma darba tiesībās. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēt analizēt juridiskos jautājumus , izteikt priekšlikumus situāciju 
risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem darba tiesību un darba 
aizsardzības tiesību jomā. 

 Vingrinājumi, kontroldarbi, 
situāciju analīze. 

Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesību un darba aizsardzības 
tiesisko attiecību risināšanā. 

Lekcijas, vingrinājumi, 
kontroldarbi, diskusijas, situāciju 
analīze. Gala kontrole - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 2.0 0.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Datormācība (speckurss)" 
12314 Informātikas un programmēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods DIP102 
Nosaukums Datormācība (speckurss) 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Datorika 
Atbildīgais mācībspēks Lavendels Jurijs - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Ivanovs Jurijs - Doktors, Docents 

Kozlova Svetlana - Doktors, Asociētais profesors 
Jēkabsons Gints - Doktors, Vadošais pētnieks 
Jevsjukova Jeļena - Docents (praktiskais) 
Dobkeviča Marija - Lektors 
Grigorjevs Andrejs - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ievads Windows vidē. MS office lietojumprogrammatūra. Internet pamati. 
Sarežģītāki programmēšanas valodu līdzekļi. Specializētās paketes. 
Jēdziens par darbu datoru tīklos. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Priekšmeta mērķis ir dot algoritmēšanas iemaņas, praktiskas iemaņas 
programmu izstrādē, realizācijā un atkļūdošanā.  
Laboratorijas darbu protokolu izstrāde, datorizēta uzdevumu risināšana.  
  
Sagatavot studentus tālākam patstāvīgam darbam pielietojot datoru, 
sagatavot studentus gan tālākiem datorlietojumiem mācību procesā, gan 
jaunu zināšanu un māku apgūšanai datorlietojumos patstāvīgi.  
  
Priekšmeta rezultāts tiek sasniegts dodot:  
- akadēmiskas zināšanas par algoritmiem, to īpašībām un izstrādi, 
formālo sintaksi, semantiku, datu tipiem, struktūrām un datu apstrādes 
operācijām;  
- praktiskas zināšanas par augsta līmeņa programmēšanas valodām, 
to sintaksi un semantiku;  
- izstrādājot virkni  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgais darbs sastāv no:  
- metodisko materiālu un literatūras apgūšanas;  
- praktiskas algoritmu izstrādes;  
- programmatūras projektēšanas, dokumentēšanas, kodēšanas, 
testēšanas  
 

Literatūra 1. Datorizētie mācību līdzekļi datorklasēs un tīmeklī  
2. Spalis. Turbo Pascal for Windows ikvienam. Rīga, Datorzinību centrs, 
1998, 170 lpp.  
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3. Balode A. Programmēšanas pamati. Valoda Turbo Pascal, Rīga, 
Zvaigzne, 232 lpp.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Datorklases ar integrēto programmēšanas vidi un speciālo programmatūru 
studiju jomā 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas un praktiskas iemaņas datorlietojumos, algoritmēšanas 
zināšanas un loģika, matemātika 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

DIP101 Datormācība (pamatkurss) 

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Programmēšanas valodas, formālās gramatikas, sintakse un formālā semantika 4 
Apakšprogrammu bibliotēkas (pascal UNIT) 8 
Datu kopas uz ārējiem nesējiem (faili), loģiskais un fiziskais fails, virknes un tiešā pieeja. 6 
Praktiski pielietojamu programmu izstrāde 8 
Tēmas saistītas ar konkrētās studiju jomas specifiku 6 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Prasme strādāt integrētā programmēšanas vidē. Laboratorijas darbu izstrāde. 

Eksāmens 
Algoritmu izstrādes iemaņas (tai skaitā) blokshēmu līmenī, programmu 
izstrādes iemaņas, prasme atkļūdot programmas.   

Laboratorijas darbu izstrāde ar 
reālu rezultātu iegūšanu. Eksāmens 

Reālu programmu izstrāde. Dokumentētas programmas 
izstrāde. Eksāmens 

Ar studiju jomu saistītu uzdevumu datorrisinājumi Studiju jomai svarīgu risinājumu 
iegūšana. Eksāmens 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   2.0 1.0 0.0 1.0   *   
 
 
 
 
 
 
RTU studiju priekšmets "Darba aizsardzības, ugnsdrošības un civilās aizsardzības 

likumdošana" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD704 
Nosaukums Darba aizsardzības, ugnsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 
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Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Priekšmets "Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
likumdošana" sevī ietver tiesību aktu kopumu darba aizsardzībā , civilā 
aizsardzībā un ugunsdrošībā. Papildus tie apgūta arī dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, kā arī lietvedībs pamati. Praktiski 
tiek apgūtas iemaņās iekšējo uzņēmuma tiesību aktu izstrādē un 
noformēšanā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Mācību priekšmeta " Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības likumdošana" mērķis ir iegūt zināšanas par darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmu regulējošo 
normatīvo aktu apguvi un prasmi piemērot šos normatīvos aktus valsts, 
pašvaldību un uzņēmumu, iestāžu līmenī. tiek iegūta prasme dokumentu 
izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī iepazīts administratīvais process un 
kriminālprocess. Iegūtas zināšanas par tiesību aktu izstrādi un pieņēmšanas 
kārtību, kā arī zināšanas par starptautiskajiem tiesību aktiem, un to 
piemērošana valstī 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Priekšmeta apguves laikā stuējošie patstāvīgā darbā novērtē valsts tiesību 
aktu atbilstību starptautisko tiesību aktu darba aizsardzībā, ugunsdrošībā 
un civilā aizsardzība prsībām.  Patstāvīgi tiek izstrādāta  darba 
aizsardzības, vai ugunsdrošības vai civilās aizsardzības instrukcija. 
Iepazīstoties ar nelaimes gadījum vai arpdslimību izmeklēšanas tiesību 
aktiem tiek izstrādāta patsrtāvīgā darbā konkrēta nelaimes gadījuma vai 
arodslimības izmeklēšanas sistēma. 

Literatūra Latvijas Republikas Satversme.  
Darba aizsardzības likums  
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums,  
Civilās aizsardzības likums,  
Nacionālās drošības likums,  
  
Būvniecības likums  
Likums " Par radiācijas un kodoldrošību"  
Ķīmisko vielu un produktu likums.  
Krimināllikums  
Kriminālprocesa likums,  
Administratīvā procesa likums,  
Administratīvo pārkāpumu kodekss,  
Dokumentu juridiskā spēka likums,  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Tāfele, video iekārta,dators, pavairošanas tehnika. interneta pieslēgums 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība. 
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Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

HPS120 Saskarsmes pamati 

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Starptautisko tiesību aktu sistēmas darba un civilā aizsardzībā un ugunsdrošībā. 2 
Nacionālā tiesību aktu sistēma darba un civilā aizsardzībā, un ugunsdrošībā. 4 
Darba aizsardzības tiesību aktu sistēma. 2 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību aktu sistēma. 2 
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pamatprincipi. 4 
Lietvedības pamati. 2 
Darba aizsardzības tiesību aktu piemērošana uzņēmumā. 4 
Civilās aizsardzības un ugunsdrošības tiesību naktu piemērošana uzņēmumu līmenī. 4 
Civilās aizsardzības un ugundrišības instrukciju izstrādes pamatprincipi. 4 
Darba aizsardzības instrukciju izstrādes pamatprincipi. 4 
Administratīvā procesa būtība. 4 
Kriminālprocesa būtība. 2 
Administratīvo pārkāpumu procesa būtība. 2 
Standarti , to pielietošanas nosacījumi uzņēmumos ,iestādēs. 4 
Juridisko personuarhīva dokumentu uzkrāšana , uzskaite un glabāšana. 2 
Nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanas pamatprincipi 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūta izpratne par Starptautisko tiesību aktuwsistēmu darba un civilaā 
aizsardzībā, un ugunsdrošībā, un valsts likumdošanas atbilstība 
starptautiskajiem tiesību aktiem. 

Patstāvīgā darba tiek novērtēta 
valsts tiesību aktu atbilstība nozarē. 

Iegūta prasme nozares tiesību aktu piemērošana uzņēmuma līmenī. Veikts grupu darbs, kurā tiek 
noteikts kādi nozares normatīvie 
akti piemērojami konkrētā 
uzņēmumā. 

Iegūta prasme izstrādāt un atbilstoši noteiktām prasībām noformējami 
dokumenti. 

Patstācīgā darbā tiek izstrādāts un 
atbilstoši prasībām noformēts 
konkrēts dokuments. 

Iegūtas zināšanas par dokumentu sistēmas izveidi nozarē uzņēmumu līmenī 
un tās uzturēšanu. 

Grupu darbā tie izsrādāta konkrēta 
uzņēmuma nozares dokumentu 
sistēma. 

Iegūta prasme izstrādāt , atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem,  
instrukcijas darba un civilā aizsardzībā, un ugundrošībā. 

Patstāvīgā darbā tie izstrādāta 
konkrēta instrukcija darba un civilā 
aizsardzībā vai ugunsdrošibā. 

Iegūtas zināšanas par administratīvo procesu un kriminālprocesu. Kontroldarbs par administraīvā 
procesa un kriminālprocesa būtību. 

Iegūta izpratne par nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanas 
pamatprincipiem. 

Patstāvīgā darbā noteikt konkrēta 
nelaimes gadījuma vai 
arodslimības izmeklēšanas sistēmu. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
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  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1. *     1.0 1.0 1.0 0.0 *     
2.   *   2.0 2.0 0.0 0.0   *   

 
 
 

RTU studiju priekšmets "Darba aizsardzības sistēmas organizācija ( studiju 
projekts)" 

22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 
Vispārīgā informācija 

Kods ICD711 
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas organizācija ( studiju projekts) 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju projekts "Darba aizsardzības sistēmas organizācija" ietver 
vispārīgos jautājumus par darba aizsardzības sistēmas organizāciju 
uzņēmumā , atbilstoši uzņēmuma darbības sfērai , ņemot vērā ražošanas 
procesa īpatnības. Students iegūs prasmi analizēt situāciju uzņēmumā par 
darba drošibas un veselības aizsardzību darba vietās un iegūs prasmi 
izveidot drba aizsardzības sistēmu, nosakot atbildīgās amatpersonas.Tiks 
iegūta arī prasme strādāt ar tiesību aktiem darba aizsardzības jomā, un 
noteikt, kādi iekšējie normatīvie akti nepieciešami uzņēmumā darba 
aizsardzības jomā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Students iegūs prasmi novērtēt darba drošības un veselības aizsardzību 
darba vietās uzņēmumā atkarībā no uzņēmuma darbības sfēras. Tiks iegūta 
prasme strādāt ar tiesību aktiem un orentēsies ES darba aizsardzības 
tiesību aktu sistēmā. Tiks iegūta prsme izveidot uzņēmuma vadības 
sistēmu darba aizsardzības jomā, un noteikt  tajā iesaistīto amatpersonu 
tiesības un pienākumus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studiju projekta "Darba aizsardzības sistēmas organizācija" izstrāde. 

Literatūra Darba aizsardz'ibas likums (20.06.2001)  
MK not. Nr.660 " Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība"  
(02.10.2007)  
LVS OHSAS 18001 "Arodveselības un darba drošuma pārvaldības 
sistēmas. Prasības.  
SDO darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu vadlīnijas. 
LM Rīga 2003. 55lpp.  
Interneta materiāli:  
http;//osha.lv  
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http://www.vdi.gov.lv  
http://www.osha.europe.eu  
http://www.hse.gov.uk  
http://www.baua.de 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Tāfele, multimēdiju projektors, dators, interneta pieslēgums. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Darba aizsardzības likumdošanā,  
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Konkrēta uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas organigrammas izstrāde un pamatojums 22 
Sistēmā iesaistīto amatpersonu pienākumu sadalījums 4 
Studiju projekta dokumentācijas sagatavošana 4 
Studiju projekta aizstāvēšana 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūta prasme analizēt, situāciju uzņēmumā esošo situāciju darba drošības 
un veselības aizsarzības jomā. 

Studiju projekts 

Iegūta prasme noteikt uzņēmumam nepieciešamo darba aizsardzības 
sistēmu. 

Studiju projekts 

Iegūta prasme sadalīt amtpersonu pienākumus uzņēmumā darba 
aizsardzības jomā. 

Studiju projekts 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     2.0 0.0 2.0 0.0     * 
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Darba psiholoģija un ergonomika" 
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods IDA506 
Nosaukums Darba psiholoģija un ergonomika 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Maurāne Gunta - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas LV 
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valodas 
Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Organizācijas psiholoģiskie aspekti. Darba stress. Psihiskā un fiziskā 
stresa izpausmes. Izdegšanas sindroms. Ergonomikas galvenās 
sastāvdaļas. Antropometrija un biomehānika. Darba fizioloģijas nozīme 
ergonomikā. Darba spējas. Darba slodze. Nogurums.Preventīvie pasākumi. 
Smaguma celšanas un pārvietošanas principi. Piespiedu darba pozas.   

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar cilvēka darba 
optimizāciju saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi 
patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus, kas sekmētu cilvēku darbaspēju 
uzturēšanu un attīstīšanu. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Priekšmeta apgūšanas laikā studentiem ir paredzēti patstāvīgie darbi par 
šādām tēmām:   
1. Sistēmu C-M-V analīze un novērtēšana.   
2. Darbinieku funkcionālā stāvokļa optimizācijas veidu izvēle.   
3. Darba vietas analīze un novērtēšana.  
 

Literatūra 1. Ergonomika darbā.-Rīga:LR Labklājības ministrija,2004.-176 lpp.   
2.  Jansone I. Darba organizācijas ergonomiskie aspekti,1.daļa.-
Rīga,RTU,1992.-63 lpp.   
3. Ieviņš J. Darba procesu projektēšana. 1.daļa.-Rīga,RPI,1986.-67 lpp   
4. Ozoliņš P. Nogurums.-Rīga: Zvaigzne,1989,-64 lpp.   
5. Roja Ž. Ergonomikas pamati. – Rīga: Drukātava, 2008. – 190lpp.   
6. Sanders M.S., McCormick E.J. Human factors in engineering and 
desing.7th ed. – Singapore, McGraw – Hill inc.,1992. -790p.   
7. Панеро Дж., Зелник М. Основы эргономики. Человек 
,пространство, интерьер.- Москва, 2006.-319c.   
8. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды.- 
Москва,2007.- 328c.   
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Dabaszinātņu priekšmeti: ķīmija, fizika, bioloģija. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1. Ergonomikas raksturojums, rašanās priekšnoteikumi 4 
2. Cilvēka profesionālo darbību ietekmējošie faktori 2 
3. Cilvēka organisma funkcionālais stāvoklis kā atbildes reakcija uz slodzes un situācijas 
iedarbību 

2 

4. Sistēmas C-M-V optimizācijas iespējas 4 
5. Noguruma līmeņa optimizēšanas iespējas 2 
6. Monotonijas stāvokļa raksturojums un novēršanas iespējas 2 
7. Profesionālā stresa raksturojums un stresa līmeņa optimizācijas iespējas 4 
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8. Profesionālās izdegšanas sindroms un tā novēršanas iespējas 2 
9. Darba vietas organizācijas ergonomiskie principi 6 
10. Racionāla darba un atpūtas režīma izveidošana. Darbaspēju dinamika. 4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1.Izprast cilvēka darbības likumsakarības un ietekmējošos faktorus Situācijas vērtējums. Mācību 

uzdevumu risināšana.  
2.Izprast darba vides iedarbību uz strādājošā cilvēka darbaspējām un 
veselības stāvokli. 

Situācijas vērtējums. Mācību 
uzdevumu risināšana.  

3.Prast izmantot ergonomikas zināšanas darba vides, darba vietas, darba 
slodzes novērtēšanā. 

Kontroldarbs. Patstāvīgais darbs. 

4.Prast izvēlēties sistēmas C-M-V optimizācijas paņēmienus. Mācību uzdevumu risināšana. Gala 
pārbaude - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 2.0 0.0 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Elektrodrošība" 
11216 Elektroapgādes  katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods EEA194 
Nosaukums Elektrodrošība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 
Atbildīgais mācībspēks Vanzovičs Edvīns - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Grunte Uldis - Lektors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Programmas apgūšana nodrošina zināšanu apguvi atbilstoši III 
elektrodrošības kategorijai darbam Latvnergo energosistēmā.Tiek apgūtas 
šādas nodaļas: 1)Tehniskās ekspluatācijas noteikumi, 2)Drošības tehnikas 
noteikumi, 3)Pirmā palīdzība, 4)Ugunsdrošība, 5)Aizsardzības līdzekļi. 
Noliekot eksāmenu tiek izsniegta atbilstošās kvalifikācijas grupas 
apliecība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Mācību priekšmeta  mērķis - iepazīstināt studentus ar elektrodrošību. Dot 
priekšstatu par tehnisko dokumentāciju. Mācību priekšmeta uzdevumi - 
iepazīstināt studentus ar drošības prasībām, kas jāievēro veicot darbus 
elektroietaisēs. 



 86

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi gatavojas eksāmena kārtošanai drošības tehnikā. 

Literatūra 1. V. Ziemelis, „Elektrodrošība”, Rīga, RTU, 2007. – 217lpp.  
2. LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs" 
3.izdevums, LEK, 2007.  
3. Timmermanis K. un Rozenkrons J.   Elektrisko staciju un 
apakšstaciju elektriskā daļa. R: Zvaigzne, 1988.g.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

 A/s Latvenergo Mācību centra materiālā bāze 

Nepieciešamās priekšzināšanas Elektroiekārtu un elektrotehnikas kurss 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Elektrotraumatisms. To izsaucošie faktori 3 
Drošības tehnikas teorētiskie pamati 6 
Elektroietaišu zemēšana un potenciālu izlīdzināšana 3 
Elektroietaišu nullēšana 3 
Pazemināta sprieguma un atdalošo tr-ru lietošana     3 
Elektroinstrumenti ar dubultizolāciju 3 
Diferenciālās strāvas aizsardzības ierīces 0,4 kV tīklos 3 
Aizsardzības aparātu izvēlu pēc maksimāli iespējamās un īsslēguma strāvas 3 
Zemēšanas ietaišu ierīkošana 0,4kV un vidējā augsprieguma tīklos 3 
Drošinātāju, automātu un diferenciālās strāvas -aparātu izvēle 3 
Organizātoriskie pasākumi drošai darbu izpildei 6 
Tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei 3 
Drošības tehnikas prasības veicot atsevišķus darbus 3 
Elektroietaišu zemēšanas sistēmas 3 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj veikt zemējumu kontūru pārejas pretestības mērīšanu  
 

Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

Spēj veikt grunts īpatnējās pretestības mērīšanu Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

Spēj veikt cilpas „ fāze  - nulle „ pretestības mērīšanu Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

Spēj veikt diferenciālās strāvas aizsardzības ierīču pārbaudi Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
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eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

Spēj veikt automātslēdžu darbības pārbaudi un iestādījumu regulēšanu  Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

Spēj veikt izolācijas pretestības mērīšanu Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

Spēj veikt izolācijas pārbaudi ar paaugstinātu spriegumu Praktiskā nodarbība, eksāmens, 
mutiskas vai rakstiskas atbildes uz 
eksāmena jautājumiem 
novērtējums.  

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     3.0 1.0 0.0 2.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Arodveselība un darba fizioloģijas pamati" 
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods IDA713 
Nosaukums Arodveselība un darba fizioloģijas pamati 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 
Mācībspēks Roja Ženija - Doktors, Lektors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Arodveselība kā sabiedrības veselības pamatelements. Aktualitātes, valsts 
politika un starpatautiskās nostādnes. Veselības veicināšana darba vietā. 
Fizikālo riska faktoru iedarbība uz organismu, klīniskā aina un preventīvie 
pasākumi. Termālais stress, aroda vājdzirdība. Ultraskaņas un infraskaņas 
radītā arodpatoloģija u.c. Ķīmisko un bioloģisko darba vides riska faktoru 
iedarbība uz organismu, kliniskā izpausmes un preventīvie pasākumi. 
Alerģiskās arodslimības un aroda kancerogēnu izraisītās arodsaslimšanas. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Veidot studentiem pareizu izpratni par arodveselību kā sabiedrības 
veselības sastāvdaļu, par veselības veicināšanu darba vietās, par darba 
vides riska faktoru iedarbību uz cilvēka organismā noritošiem procesiem 
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un funkcijām, par profilaktiskiem pasākumiem strādājošo veselības un 
darbspēju saglabāšanā, par darba risku izraisītām arodslimībām un 
nelaimes gadījumiem. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgais darbs sastāv no šādām daļām:  
1)  Uzdevumi grupu darbam semināru laikā, to risināšana, skaidrojumi un 
diskusijas.   
2) Tematiskais grupas darbs – studentu iepriekš sagatavotie ziņojumi par 
atsevišķiem darba vides riskiem, to ietekmes uz cilvēka organismu 
izvērtēšana un analīze. Diskusijas par izvēlētām tēmām.  
 

Literatūra  1.V. Kaļķis, Ž. Roja. Riski darba vidē, LU, Rīga, 2007, 100 lpp.   
2.Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V.Kaļķa un 
Ž.Rojas red. Elpa-2, Rīga, 2001, 500 lpp.   
3.M. Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000, 700 lpp.  
4.Ž. Roja. Ergonomikas pamati. Rīga, SIA Drukātava, 2008, 190 lpp.  
5.Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis. Sāp mugura? Tev palīdzēs 
ergonomika. Latvijas ergonomikas biedrība, 2007, 16 lpp.  
6.Ž. Roja. Darbs pie datora – komforts vai diskomforts? Tev palīdzēs 
ergonomika. Latvijas ergonomikas biedrība. 2007, 25 lpp.  
7.I. Roja, Ž. Roja. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Rīga, 2006, 73 
lpp.  
8. I. Roja, M. Bertholds, Ž. Roja. Autrogēnais treniņš. Rīga, 2006, 40 lpp.  
9. A. Freivalds, B.W. Niebel. Niebels Methods, Standarts and Work 
design. 12th edition, McGraw-Hill Higher Education, 2009, 700 lpp.  
10. В.А. Девисилов. Охрана труда. Москва, ФорумИнфра-М, 2007, 
445 с.  
Periodika, interneta resursi un citi avoti: www.osha.lv;  www.vdi.gov.lv; 
www.ergonomika.lv  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Spacializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Bioloģija, ķīmija, fizika, vides veselība, sabiedrības veselība. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Arodveselība - sabiedrības veselības pamatelements. Veselības veicināšana darbā. 6 
2.Darba fizioloģija. Izpratne par organisma uzbūvi un funkcijām. Darba slodze. Fiziska un garīga 
darba fizioloģija. 

6 

3.Psihoemocionālais stress, t.sk., psiholoģiskā vardarbība darbā. Problēmas un risinājumi. 2 
4.Fizikālo, ķīmisko un bioloģisko riska faktoru iedarbība uz organismu un preventīvie pasākumi. 12 
5.Alerģisko un kancerogēno vielu iedarbība uz organismu. Preventīvie pasākumi. 2 
6.Darba vides risku ietekme uz reproduktīvo sistēmu. 2 
7.Agrīnās rehabilitācijas nozīme veselības veicināšanā un darbaspēju uzlabošanā. 2 
8. 1.seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 8 
9.2.seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 8 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
 Spēj piedalīties arodveselības problēmu risināšanā darba vidē. Pārbaudes veidi: eksāmens, 

praktiskie darbi   
Kritēriji: spēj izvērtēt darba vides 
risku ietekmi uz strādājošo 
organismu un izstrādāt 
nepieciešamos preventīvos 
pasākumus.  
 

 Spēj piedalīties arodveselības problēmu risināšanā darba vidē  
Pārzina darba vides risku ietekmes uz cilvēka veselību novērtēšanas 
metodes.  
 

Pārbaudes veidi: eksāmens, 
praktiskie darbi   
Kritēriji: spēj pielietot praksē 
fizikālo, ķīmisko, bioloģisko, 
ergonomisko un psihosociālo risku 
ietekmes uz cilvēka veselību 
novērtēšanas metodes.  
 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Bīstamās iekārtas un to uzraudzība" 
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods IDA505 
Nosaukums Bīstamās iekārtas un to uzraudzība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Ziemelis Valdis - Izglītības metodiķis 

Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Bīstamo industriālo iekārtu tehniskā drošība, darba drošība un 
elektrodrošība projektēšanā, izgatavošanā un lietošanā. Drošības tehnisko 
līdzekļu aprēķinu pamati. Bīstamo iekārtu valdītāja pienākumi un tiesības. 
Personāla apmācības. Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšana. 
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Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Iegūt zināšanas par iekārtu atbilstības novērtēšanas sistēmu un prakstiskās 
iemaņas par bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības nosacījumiem un to 
ekspluatāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, normatīvos aktus bīstamo 
iekārtu tehniskās uzraudzības jomā. Patstāvīgi analizē un novērtē 
situācijas. 

Literatūra 1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. 2. daļa. Lekciju 
konspekts. Rīga, RTU, 2002. - 115 lpp.  
 2. Darba drošība. LR Labklājības ministrija. Rīga, 2003. - 288 lpp.  
 3. Prasības industriālajām iekārtām, tās projektējot, izgatavojot,pārdodot 
un uzsākot to lietošanu. LR Labklājības ministrija., Rīga, 2003. - 36 lpp.  
4.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr765/2008 "Akreditācija un 
tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību".  
5.Likums "Par atbilstības novērtēšanu".  
6.Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".  
7.LR MK noteikumi. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas darba aizsardzības likumdošanā, civilajā aizsardzībā un 
ugunsdrošībā. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ievads. ES tiesību akti un produktu drošības un tirgus uzraudzības sistēma. 2 
2.Latvijas sistēma par produktu drošību un tirgus uzraudzību. 1 
3.Atbilstības novērtēšanas sistēma un procedūras. 2 
4.Nacionālā akreditācijas sistēma un tās darbība. 1 
5.Darba aprīkojuma un mašīnu drošība. Vispārējās prasības. 4 
6.Bīstamās iekārtas, to sadalījums un raksturojošie parametri. 3 
7.Celšanas iekārtas cilvēku un kravu pārvietošanai. 3 
8.Katliekārtas. 2 
9.Spiedieniekārtu kompleksi. 2 
10.Maģistrālie cauruļvadi. 2 
11.Ķīmisko vielu ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iekārtas un to kompleksi. 2 
12.Metalurģijas tehnoloģiskās iekārtas. 1 
13.Autotransporta līdzekļu iekārtas bīstamo kravu pārvietošanai. 1 
14.Publiskās atrakciju iekārtas. 2 
15.Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība un ekspluatācijas nosacījumi. 2 
16.Bīstamo iekārtu avāriju izmeklāšana. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1.Iegūta izpratne par produktu drošumu, tirgus uzraudzību un atbilstības 
novērtēšanu. 

Patstāvīgā darbā tiek izvērtēta 
Latvijas akreditācijas sistēmu 
atbilstība ES noteiktajām prasībām. 
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2.Iegūtas zināšanas par darba aprīkojuma un mašīnu drošības 
pamatprincipiem. 

Grupu darbā noteikt attiecīgā darba 
aprīkojuma atbilstību vispārējām 
drošības prasībām. 

3.Iegūtas zināšanas par bīstamu iekārtu tehnisko uzraudzību un valdītāja 
pienākumu ekspluatācijas laikā. 

Tiek izstrādāta konkrētās bīstamās 
iekārtas uzturēšanas un 
apkalpošanas kārtība.  
Gala kontrole - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.5 0.5 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Bīstamo vielu pielietošanas drošība" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods IDA408 
Nosaukums Bīstamo vielu pielietošanas drošība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Veicot dažāda rakstura saimniecisko darbību,  cilvēks  var saskarties ar 
bīstamām vielām. Kurss iepazīstina ar bīstamo vielu īpašībām, kā arī 
drošības pasākumiem un normatīvajiem aktiem, kas jāpārzina, darbojoties 
un uzglabājot šādas vielas. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Mērķis sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par bīstamām vielām un 
to maksimāli drošu izmantošanu praksē. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgas mācību un izziņu literatūras studijas. Mājas aprēķinu darbi par 
atsevišķiem tematiem. Sagatavošanās zināšanu pārbaudēm - 
kontroldarbiem par noteikta priekšmeta satura daļas apguvi. 

Literatūra 1)LR Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.LR MK Ziņotājs,2003.  
2)LR MK noteikumi Nr.228.  
3)LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 107-2002;Nr 674-2004 Nr. 152-
2003.  
4)Kļaviņš M., Raska A. Toksiskās vielas vidē. Rīga, LU, 1998.   
5)LVS 89-1998 " Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības". 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors 
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Nepieciešamās priekšzināšanas Ķīmija, fizika, matemātika. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ievads. Bīstamo vielu jēdziens, klasifikācija, riski. 3 
2.Putekļi un to klasifikācija.  6 
3.Neorganiskās vielas kā kaitīgais ķīmiskais faktors.  3 
4.Veselībai kaitīgie nemetāli. 2 
5.Veselībai kaitīgie oksīdi.  3 
6.Organiskās vielas un to struktūra.  3 
7.Arometiskie   ogļūdeņraži, halogēnogļūdenraži. 7 
8.Policikliskie aromātiskie nitrosavienojumi, amīni. 3 
9.Polimēri, polimēru sveķi. 3 
10.Bīstamo vielu nokļūšanas ceļi. Ķīmisko vielu toksikokinētika. 3 
11.Ķīmisko vielu galvenie rādītāji. 12 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1.Apgūt zināšanas par vielu īpašībām un par vielu īpašību atkarību no to 
struktūras un uzbūves.  
 

Praktisko darbu izstrāde, to 
noformēšana un aizstāvēšana. 
Kontroldarbi.  

2.Izprast darba aizsardzības uzņēmuma struktūru un ar tās palīdzību noteikt 
aizsardzības pasākumus.  
 

Mājas darbi un to noformēšana. 
Kontroldarbi.  

3.Prast noteikt ķīmiskos un bioloģskos riskus. Kontroldarbi. Eksāmens.  
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 

RTU studiju priekšmets "Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD707 
Nosaukums Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bartušauskis Jānis - Lektors 
Mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 
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Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmetā "Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi" 
studenti apgūst zināsanas par individuālo aizsardzības līdzekļu iedalījumu 
kategorijās, par to atbilstības novērtēšanu.  Priekšmeta apguves laikā tiek 
iegūtas zināšanas par atsevišku individuālo aizsardzības lidzekļu grupu 
raksturojumu ,kā arī par to aizsardzības īpašībām, atkarībā no darba vides 
risku. Ir iegūta prasme organizēt darbības ar individuāliem aizsardzības 
līdzekļiem uzņēmumā , iegāde, pielietojums, apkope un uzgabāšana. 
Iegūta izpratne par drošības zīmju pielietojumu darba vidē. Ir iegūta 
izpratne par kolektīvajiem aizsardzības līdzkļiem un to praktisko 
pielietojumu. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Ir iegūta kompetence noteikt individuālo un kolektīvo aizsardzības 
nosacījumus pret bīstamiem un kaitīgiem darba vides faktoriem.  Ir prasme 
pielietot tehniskās zināšanas par individuālo un kolektīvo darba 
aizsardzības līdzekļu unto efektivitātes noteikšanā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Apgūstot studiju priekšmetu tiek izpildīti trīs patstāvīgie darbi, kuros 
studējošie apgūst praktiskas iemaņas individuālo un kolektīvo aizsardzības 
līdzekļu izvēlē attiecīgo darbu veikšanai, vai attiecīgajai nozarei. 
Patstāvīgajā darbā tie izstrādāts uzņēmuma iekšējs normatīvā akta projekts 
par individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pielietošanas kārtību. 

Literatūra Darba aizsardzības likums (20.06.2001)  
MK not. 74 ( 11.02.2003) Prasības individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība.  
MK. not. 372 ( 20.08.2002) Darba aizsardzības prasības lietojot 
individuālos aizsardzības līdzekļus.  
MK not.400 (03.09.2002.) Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā.  
Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēles un lietošanas vadlīnijas.28.lpp. 
Labklājības ministrija 2003.  
Drošības zīmju lietošanas vadlīnijas 48.lpp. Labklājības ministrija 2003.  
LVS EN 132;2001 Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi.  
LVS EN  169: 2003 Acu aizsardzība.Filtri metināšanai un līdzīgiem 
tehniskiem darbiem.  
LVS EN: 340 Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības.  
LVS EN: 365 Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no 
augstuma.  
LVS EN 1263 - 1:2001 Drošības tīkli  
V.Ziemelis Elektrodrošība Rīgas tehniskā universitāte 2007.  
The Work at Height Regulations 2005 7 lpp. HSE uk.  
Interneta materiāli:  
http.osha.lv,  
http://www.hse.gov.uk,  
http://www.auva.at  
http://www.baua.de 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Tāfele, dators, multimediju projektors, interneta pieslēgums 

Nepieciešamās priekšzināšanas Darba izsardzības likumdošanā, fizikā ,ķīmijā 
Iepriekš apgūstamie studiju   
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priekšmeti 
 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Individuālo aizsardzības līdzekļu iedalījums 2 
Individuālo aizsardzības līdzekļu ražošana. 2 
Individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras. 4 
Būtiskās prasības aizsardzības lietotāja veselībai un drošības aizsardzībai. 2 
Individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošana darba vidē. 4 
Aizsargapavu iedalījums pēc aizsardzības funkcijām, to izvēle, lietošana un apkope. 2 
Sejas un acu aizsardzības līdzekļu būtiskās prasības, to izvēle, lietošana un apkope. 2 
Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu būtiskās drošības prasības to izvēle un lietošana. 4 
Aizsargķiveru izvēles, lietošanas un apkopes nosacījumi. 2 
Dzirdes aizsardzības līdzekļu izvēles ,pielietošanas un uzturēšanas nosacījumi. 2 
Roku aizsardzības līdzekļu izvēle un pielietošana. 4 
Individuālie aizsardzības līdzekļi pret kritieniem no augstuma, izvēle un uzglabāšana. 4 
Drošības zīmes, to iedalījums. 2 
Drošības zīmju pielietošanas nosacījumi. 2 
Ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā pielietojamās drošības zīmes 2 
Kolektīvo aizsardzības līdzekļu pielietojums 4 
Kolektīvo aizsardzības līdzekļu pielietošana aizsardzībai no elektriskās strāvas 2 
Kolektīvie aisardzības līdzekļi aizsardzībai kritieniem no augstuma 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūta prasme novērtēt individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstība 
aizsardzībai no darba vidē esošajiem riskiem. 

Praktiskajā darbā tiek izvēlēti 
darba vides riskiem atbilstoši 
individuākie aizsardzības līdzekļi. 

Iegūta prasme, atbilstoši darba vides riskiem, izvēlēties nepieciešamās 
drošibas zīmes 

Kontroldarbs. 

Iegūtas zināšanas par individuāli aizsardzības līdzekļu iegādi uzturēšanu un 
apkopi. 

Praktiskajā darbā izstrādāts 
uzņēmuma,iestādes iekšējais 
normatīvā akta projekts par 
individuālo aizsardzības līdzekļu 
pielietošanu. 

Iegūta prasme izvērtēt bīstamos faktorus un izvēlēties atbilstošus kolektīvos 
aizsardzības līdzekļus 

Kontroldarbs. 

Iegūta prasme izvērtēt darbam augstumā neieciešamos individuālos un 
kolektīvos aizsardzības līdzekļus 

Praktiskajā darbā tiek izvēlēti 
konkrētai nozarei vai darba veidam 
neieciešamie individuālie vai 
kolektīvie aizsardzības līdzekļi. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Apkārtējās vides aizsardzība" 

22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 
Vispārīgā informācija 

Kods IDA503 
Nosaukums Apkārtējās vides aizsardzība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 
Mācībspēks Valtere Sarma - Doktors, Vadošais pētnieks 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Vide globālā līmenī. Biosfēras uzbūve un funkcijas. Vielu aprite dabā, 
lielie bioģeoķīmiskie cikli. Enerģijas cikls. Biosfēru degradējošie faktori, 
tehnoloģiju un demogrāfiskā ietekme. Dabas resursu izlietošana. Biosfēras 
piesārņojums, tā avoti. Vides piesārņojuma veidi, to ietekmes. Biosfēras 
aizsardzība pret ķīmisko piesārņojumu. Vides aizsardzība un līdzsvarota 
attīstība. Vides aizsardzība ES un Latvijā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Iegūt teorētiskas zināšanas par apkārtējo vidi dabiskos un antropogēni 
izmainītos apstākļos. Apgūt prasmi veidot un uzturēt vides pārvaldības 
sistēmu dažāda līmeņa un tipa organizācijās un uzņēmumos.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Darbs ar literatūru, Latvijas vides likumdošanas analīze.  

Literatūra 1. Vides zinātne. M.Kļaviņa red. LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 
599lpp.  
2. I.Liepa, A.Mauriņš, E.Vimba. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, 
Zvaigzne. 1991. - 303lpp.   
3. Ph. Weis, J.Bentlage. Environmental Management Systems and 
Certification. Uppsala, Baltic University Press, 2006. - 266ppg.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Fizika, matemātika 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Mācību priekšmets un ekoloģijas uzdevumi. 2 
2. Ekoloģijas pamati. 2 
3. Antropogēnās ietekmes novērtējums – ilgtspējīgas attīstības indikatori. 2 
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4. Vides pārvaldības sistēmas principi, veidošana un vadīšana. 4 
5. Tīrākas ražošanas principi. 4 
6. Enerģētikas ietekme uz apkārtējo vidi. Klimata izmaiņu un citu negatīvo seku mazināšanas 
iespējamie risinājumi. 

4 

7.Citas atmosfēras piesārņojuma radītās problēmas un iespējamie risinājumi.  4 
8.Ūdens resursu aizsardzības problēmas un iespējamie risinājumi. 4 
9.Augsnes un grunts aizsardzības problēmas un iespējamie risinājumi. 4 
10.Vides aizsardzība ES un Latvijā. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj identificēt un izvērtēt ietekmes uz vidi / vides aspektus dažāda veida 
uzņēmumiem, organizācijām u.c. institūcijām. 

Pārbaudes veidi: Mājas darbs.   
Kritēriji: Pareizi novērtētu vides 
aspektu un prioritāro problēmu 
apraksts.  
 

Spēj veidot un realizēt vides programmas. Pārbaudes veidi: Mājas darbs.   
Kritēriji: Pamatoti izveidota vides 
programma izvēlētai organizācijai.  
Gala kontrole - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.5 0.5 0.0   *   
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD714 
Nosaukums Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Veicot dažāda rakstura saimniecisko darbību, cilvēks saskaras ar atkritumu 
apsaimniekošanas problēmām. Studiju kurss iepazīstina ar atkritumu un 
utilizācijas veidiem, kā arī ar normatīviem aktiem, kas jāzin, darbojoties ar 
atkritumiem. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par rūpnieciskiem atkritumiem 



 97

kompetencēs un prasmēs un to maksimāli drošu izmantošanu praksē. 
Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgas mācību un izziņu literatūras studijas. Kontroldarbi par noteikta 
priekšmeta satura daļas apguvi. 

Literatūra 1.Latvijas vides aizsardzības likums. 02.11.2006.  
2.Likums par piesārņojumu 15.03.2001. ar grozījumiem.  
3.Šmidre R., Jemeļjanovs A., Ieviņš J. Vides aizsardzība no tehnogēno 
avāriju un katastrofu ģenerētajiem piesārņojumiem. Rīga, RTU, 2008.g., 
138 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Datorprojektors, tāfele. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Ķīmija, fizika 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Atkritumu apsaimniekošanas problēmas Latvijā. 6 
2.Atkritumu veidošana un sastāvs. Atkritumu samazināšana, glabāšana, pārstrāde. Atkritumu 
monitorings. 

2 

3.ES un Latvijas likumdošana atkritumu apsaimniekošanā. 2 
4.Rūpniecisko un bīstamo atkritumu veidi un klasifikācija un to veidošanas samazināšana. 3 
5.Ķīmiskā un fiziskā neorganisko atkritumu apstrāde. Pārstrādes tehnoloģiskās shēmas. 2 
6.Emulsiju atdalīšana. 1 
7.Rūpniecisko atkritumu sadedzināšana. 1 
8.Rūpniecisko un bīstamo atkritumu izvietošana. 1 
9.Atkritumu kompostēšana un tās priekšrocības. 2 
10.Komposta marketings. 1 
11.Lauksaimniecības atkritumu kompostēšanas sistēmu modeļi ES un Latvijā. 2 
12.Medicīnas atkritumi, to veidošana un pārstrādes iespējas. 2 
13.Atkritumu glabāšanas un izvietošanas sanitārie principi. Glabāšanas poligoni un to ietekme uz 
apkārtējo vidi. 

2 

14.Pasaules pieredze atkritumu samazināšanā. 3 
15.Atkritumu apsaimniekošanas menedžments ES valstīs. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj identificēt un novērtēt ietekmi uz vidi un cilvēka organismu. Pārbaudes veidi: mājas darbs.  

Kritēriji: Pareizi novērtēti situāciju 
un problēmu apraksti. 

Spēj novērtēt atkritumu sistēmu, tās komponentes un saistītos procesus.  Pārbaudes veidi: mājas darbs.  
Kritēriji: Spēj klasificēt atkritumu 
sistēmu pēc noteiktām atkritumu 
īpašībām. 

Spēj noteikt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietekmi uz vidi. Pārbaudes veidi: mājas darbs.  
Kritēriji: Izveidot pasākumu plānu. 
Gala kontrole - eksāmens. 
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Priekšmeta struktūra 
Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0   *   

 
 
 

RTU studiju priekšmets "Drošības tehnika" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD710 
Nosaukums Drošības tehnika 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmets "Drošības tehnika "sniedz priekšstatu par darba vidē un 
darba aprīkojumā izmantoto drošības ierīču funkcionālo un konstruktīvo 
uzbūvi. Studiju priekšmetā tiek sniegtas zināšanas par drošības sistēmās 
pielietojamo elementu izvēli un pielietojumu., kā arī tiek apgūta drošības 
ierīču tehniskie aprēķini ,lai nivērstu ,vai līdz pieļaujamām robežvērtībām 
mazinātu darba vides risku. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmeta "Drošības tehnika" mērķis ir iegūt zināšanas un izpratni 
par tehniskajiem līdzekļiem ,kuri pielietojami lai novērstu vai mazinātu 
darba vidē vai darba aprīkojumam piemītošos riskus. Students iepazīstas ar 
drošības ierīcēm, atbilstoši to konstruktīvajiem elememtiem. Tiek iegūta 
prasme veikt drošības ierīcu pamatparametru tehniskos aprēķinus, kā arī 
novērtēt funkcionēšo drošibas ierīču efektivitāti. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Apgūstot Studiju priekšmetu studenti veic divus patstāvīgos darbus. 
Patstāvīgajā darbā tiek izvēlētas konkrētai darba videi vai darba 
aprīkojumam nepieciešamās drošības ierīces. Otrajā patstāvīgajā darbā 
studenti, ņemot vērā darba vidē vai ar aprīkojumu saistītos riskus, veic 
nepieciešamo drošības ierīču pamatparametru aprēķinus. 

Literatūra Darba aizsardzības likums (20.06.2001)  
MK not. Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu 
un strādājot augstumā ( 09.12. 2002)  
MK not. Nr. 195 "Mašīnu drošības noteikumi" ( 25.03.2008)  
  
LVS EN 12417 Darbmašīnas . Drošums.  
LVS EN 61511- 1: 2005 Funkcionālā drošība. Apstrādes rūpniecības 
drošības tehnikas sistēmas.  
LVS CLC/TR 62061-1:2011 norādījumi ISO 13849 un IEC 62061 
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lietošanā projektējot ar drošumu saistītās mašīnu vadības sistēmas.  
LVS EN 62061: 2005 Mašīnu drošība. AR drošību saistīto elektrisko , 
elektronisko un programmējamo elektronisko vadības sistēmu 
funkcionālais drošums.  
Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen BGIA _ Report 2/2008. 
253 lpp.  
Средства защити в машиностроениию рачет и пректирование Под. 
ред. С. В. Белова  Машиностроение 1989  368 с  
Intreneta materiāls: http://www.dguv.de/bgia/13849 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

T'afele, multimediju projektors, dators, interneta piesl'egums 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika, fizika, ekektrotehnika un elektronika, inženiermehānika. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Ievads. Drošības tehnikas būtība. Izpratne par tehniskajām drošības ierīcēm. 2 
Drošības ierīču iedalījums pēc funkcionālajām pazīmēm 4 
Mehāniskās drošības ierīces 2 
Elektromehāniskās drošības ierīces 4 
Elektroniskās drošības ierīces 4 
Drošības ierīču pielietošanas nnosacījumi 4 
Drošības ierīces strādājot vienatnē 2 
Sistēmas aizsardzībā pret troksni. 2 
Sistēmas aizsardzībā pret vibrāciju 2 
Aizsrdzība pret elektromagnētiskajiem laukiem 2 
Aizsardzība pret jonizējošo starojumu 2 
Aizsardzība pret gaisa piesārņijumu 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūta izpratne par drošības tehniku un izpratne par darbā pielietojamām 
drošības sistēmām. 

Kontroldarbs. 

Iegūta prasme izvēlēties darba videi vai aprīkojumam nepieciešamās 
drošības sistēmas. 

Patstāvīgā darbā konkrētai darba 
videi vai aprīkojumam , atbilstoši 
esošajien darba vides riskiem , tiek 
izvēlētas nepieciešamās drošības 
ierīces. 

Iegūta prasme veikt , atbilstoši darba vidē esošajiem riskiem, drošības ierīču 
pamatparametru aprēķinus. 

Patstāvīgajā darbā tiek veikti darba 
vidē esošo riskiem piemēroto 
drošības ierīču parametru aprēķini. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.5 0.5 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Drošības tehnika (studiju projekts)" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD712 
Nosaukums Drošības tehnika (studiju projekts) 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju projekts "Drošības tehnika" sniedz praktiskas zināšanas par 
drošības tehnikas konstruktīvajiem elementiem, to izvēli un aprēķiniem 
Izstrādājit studiju projektu students iegūst praktiskas iemaņas noteikt 
drošības ierīču efektivitāti , un par iespēju to efektivitāti uzlabot. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju projekta" Drošības tehnika" mērķis ir sniegt studentam izpratni par 
tehnisko drošības sistēmu izveidi ņemot vērā darba vidē esošos riskus. 
Tiek iegūa kompetence izvēēties nepieciešamos drošības ierīču tehniskos 
elementus ,kā arī veikt to efektivitātes novērtējumu. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Literatūra Darba aizsardzības likums (20.06.20)  
MK not. Nr.526 "Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā (09.12.2002)  
MK not.Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi" (25.03.2008)  
 LVS EN12417 Darbmašīnas. Drošums  
 LVS EN61511 - 1:2005 Funkcionālā drošība. Apstrādes rūpniecības 
drošības tehnikas sistēmas.  
LVS CLC/TK 62061- 1;2011 norādījumi ISO 13849 un IEC 62061 
lietošana projektējot ar drošību saistīto mašīnu vadības sistēmas.  
LVS EN 62061: 2005 Mašīnu drošība. Ar drošību saistīto elektrisko, 
elektronisko un programējamo elektronisko vadības sistēmu funkcionālais 
drošums.  
Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen BGIA -Report 2/2008. 
253 lpp.  
Safety of machine controls BGIA - Report 2/2008 373 lpp.  
Средства защиты и машиностроениию Расчет и проектирование  
Под ред. С.В. Белова Москва Машиностроение 1989 368стр.  
Interneta materiāli:  
http://www.hse.gov.uk  
http://www.baua.de.  
http://www.auva.at  
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http://www.osha.lv. 
Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Tāfele multimēdiju projektors, darors. interneta pieslēgums 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātikā, fizikā elektrotehnikā un elektronikā. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Konkrēta darba aprīkojuma drošības ierīču konstruktīva izvēle un aprēķins 12 
Konkrētas darba vietas drošības ierīču izvēle un konstruktīvais aprēķins aprēķins 14 
Studiju projekta dokumentācijas sagatavošana. 4 
Studiju projekta aizstāvēšana 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēja novērtēt situāciju un noteikt nepieciešamos ar drošības tehniku 
veicamos pasākumus. 

Studiju projekts. 

Spēja izvēlēties konkrētā darba aprīkojuma un darba vietas tehniskos 
ļīdzekļus nodarbināto aizsardzībai. 

Studiju projekts. 

Speja veikt ar tehniskajiem drošības līdzekļiem saistītos aprēķinus Studiju projekts 
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     2.0 0.0 2.0 0.0     * 
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Darba vides risku novērtēšanas metodes" 
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD717 
Nosaukums Darba vides risku novērtēšanas metodes 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Kaļķis Valdis - Vadošais pētnieks 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Zināšanas par fizikāliem, mehāniskiem, ķīmiskiem, bioloģiskiem u.c. riska 
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faktoriem darba vidē, kā arī par praktiskām metodēm šo risku noteikšanā 
un parametru mērīšanā. Darba vides risku novērtēšanas kvalitatīvās, 
kvantitatīvās un puskvantitatīvās metodes. Darba vides iekšējā uzraudzība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Sniegt vispusīgas zināšanas par darba vides riska faktoriem, to 
novērtēšanas metodoloģiju un metodiskā nodrošinājuma kompleksiem, 
variantiem un alternatīvām, ņemot vērā ražošanas tehnoloģiju specifiku, kā 
arī droša darba organizāciju komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību 
organizācijās, kā arī sabiedriskajās organizācijās.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Darbs ar literatūru, situācijas, uzdevumi. Latvijas Darba aizsardzības 
likumdošanas analīze. 

Literatūra 1.V. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Latvijas izglītības 
fonds, Rīga, 2008, 242. lpp.  
2.Ž. Roja. Ergonomikas pamati, SIA „Drukātava”, Rīga, 2008, 190 lpp.  
3.V. Kaļķis, Ž. Roja. Riski darba vidē, LU, Rīga, 2007, 100 lpp.  
4.V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas praktiskās 
metodes, LU, Rīga, 2007, 100 lpp.  
5.V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž. Roja, Darba vides risku novērtēšana, LU, Rīga, 
2003, 101 lpp.  
6.P. K. Martin, B. Chadbourne. The Professional Guide to Risk 
Assessment, Renaissance Educational Services, 2004, 157 p.  
7.Eiropas darba drošības un veselības attīstības aģentūra: www.osha.lv.  
8.WHO/Europa (World Health Organization) Regional Office for Europe: 
http://www.who.dk/  
9.Risku novērtēšanas programmas: 
http://rais.ornl.gov/homepage/rap_tool.shtml  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Datorprojektors, tāfele. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Fizikālie faktori darba vidē. 24 
2.Ķīmiskie faktori darba vidē. 4 
3.Bioloģiskie faktori darba vidē. 2 
4.Spēka ieteikmes mehāniskie faktori darba vidē. 4 
5.Fiziskās slodzes darba vidē. 8 
6.Darba vides risku analīze. 16 
7.Riska faktori vadošajās ražošanas nozarēs. 6 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1.Apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par fizikāliem, mehāniskiem, 
ķīmiskiem, bioloģiskiem u.c. riska faktoriem darba vidē, kā arī zināšanas 
par praktiskām metodēm šo risku noteikšanā un parametru mērīšanā. 

Patstāvīgie un praktiskie 
darbi.Students demonstrē spēju 
izmantot sistēmpieeju problēmu un 
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to cēloņu atklāšanai. 
2.Izprot un apgūst darba vides risku novērtēšanas kvalitatīvās, kvantitatīvās 
un puskvantitatīvās metodes, prot tās piemērot praksē, veicot darba vides 
iekšējo uzraudzību. 

Patstāvīgie un praktiskie darbi. 
Prot mērķtiecīgi izmantot darba 
vides analīzes metodes situācijas 
novērtēšanai. 

3.Prot izmantot efektīvas risku vadības metodes, tehniskās uzraudzības un 
drošības sistēmas atbilstoši prasībām, kas noteiktas Latvijas likumdošanā, 
normatīvajos dokumentos, kā arī Eiropas Savienības direktīvās. 

Patstāvīgie un praktiskie darbi. 
Prot izmantot darba vadīšanas 
integrālo struktūru, demonstrē 
spēju izmantot situācijas pieeju 
problēmu risināšanā. Gala kontrole 
- eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   4.0 3.0 0.5 0.5   *   
 

 
 

RTU studiju priekšmets "Civilā aizsardzība" 
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods ICA706 
Nosaukums Civilā aizsardzība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Sulojeva Jeļena - Lektors 
Mācībspēks Pauliņš Ludis - Doktors, Lektors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzdevumi, normatīvie akti un 
dokumenti, tiesiskie pamati, organizācijas principi, informatīvais un 
zinātniskais nodrošinājums; vielas un materiālu ugunsbīstamības un 
sprādzienbīstamības fizikālie un ķīmiskie pamati, fiziskais sprādziens, 
ķīmiskais sprādziens. Cilvēku evakuācija, avārijas ar ķīmiskām vielām;  
radiācijas bīstamība; dabas katastrofas, glābšanas darbi avārijas gadījumā,  
bīstamu kravu klasifikācija. Rūpniecisku avāriju riska novērtējums un 
riska vadīšana. Avāriju un katastrofu ekonomiskie un ekoloģiskie 
zaudējumi. Seku novēršana un novērtējums. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības 
jautājumos. Apgūt zināšanas par civilās aizsardzības plānošanu. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Darbs ar literatūru. Studenti patstāvīgi apgūst normatīvos aktus 
ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. 
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Literatūra 1. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (24.10.2002., grozījumi 
19.12.2002.)  
2.Nacionālās drošības likums, Mobilizācijas likums, Civilās aizsardzības 
likums.  
3.MK 11.12.2007.noteikumi Nr.842.  
4.MK 26.06.2007.noteikumi Nr.423.  
5.MK 18.09.2007.noteikumi Nr.626.  
6.MK 07.08.2007.noteikumi Nr.530.  
7.MK 11.09.2007.noteikumi Nr.303.  
8.Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti.  
9.CA laboratorijas darbi, Rīga, RTU, 2009.  
10.Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas, kas iegūtas iepriekšējos studiju gados. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Valsts civilās aizsardzības sistēma. 6 
2.Civilās aizsardzības formējumi. 4 
3.Iespējamie apdraudējumi valstī. 6 
4.Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti. 2 
5.Radiācijas drošība. 4 
6.Iedzīvotāju aizsardzības veidi. 4 
7.Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma. 2 
8.Civilās aizsardzības plāni. 8 
9.Glābšanas darbi, katastrofu un to radīto seku likvidēšana. 8 
10. Sprādzienbīstamība un ugunsdrošība. 4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1.Zināt civilās aizsardzības sistēmu valstī, tās uzdevumus, organizācijas 
principus un struktūru, civilās aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Lekcijas, patstāvīgie darbi, 
kontroldarbi, diskusijas, situāciju 
analīze. 

2.Zināt iespējamos apdraudējumus valstī, to veidus, raksturojumu, sekas, 
zināt paaugstinātas bīstamības objektus un to raksturojumus. 

Laboratorijas darbu aizstāvēšana 
par tēmām: Bīstamās ķīmiskās 
vielas un produkti, Radiācijas 
drošība, sprādzienbīstamība. 

3.Zināt valsts aizsardzības plāna plānošanas būtību, īstenošanas 
priekšnoteikumus un plāna struktūru. 

Praktiskais darbs - objekta civilās 
aizsardzības plāns. Gala kontrole - 
eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
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  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 
 
 

RTU studiju priekšmets "Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un 
ugunsgrēku izpēte un ekspertīze" 

22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 
Vispārīgā informācija 

Kods ICA703 
Nosaukums Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un ugunsgrēku izpēte un 

ekspertīze 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Kiseļovs Georgijs - Lektors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ugunsdrošības profilaktiskās darba organizācijas pamatprincipi. 
Ugunsgrēka izpētes un ekspertīzes pamatprincipi. Darba organizācijas 
pamatdokumentācijas noformēšanas kārtība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt zināšanas un prasmes ugunsdrošības profilaktiskā darba 
organizācijā, ugunsdrošības uzraudzībā un kontrolē. Apgūt zināšanas 
objektu ugunsbīstamo faktoru identificēšanai, ārkārtējo situāciju attīstību 
prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Darbs ar literatūru, normatīvie akti ugusndrošībasuzraudzības un kontroles 
jomā. Patstāvīgi izstrādāti praktiskie darbi, kuri jāaizstāv semestra laikā. 

Literatūra 1.Latvijas Republikas Satversme.  
2.Nacionālās drošības likums.   
3.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
4.Civilās aizsardzības likums.  
5.Likums „Par izņēmuma stāvokli”.  
6.Likums „Par pašvaldībām”.  
7.Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.  
8.Aizsargjoslu likums.  
9.Dzelzceļa pārvadājumu likums.  
10.Darba aizsardzības likums.  
11.Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti.  
12. LR MK noteikumi: Nr.532 no 19.07.2005.; Nr.60,61 no 03.02.2004.;  
Nr.674 no 03.08.2004.  
13.Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE.  
 

Nepieciešamais tehniskais Specializēta auditorija, datorizēts multiprojektors, tāfele. 
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aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 
Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātikā, ugunsdrošības un civilās tiesību pamati, ugunsgrēku 

ekspertīze. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ugunsdrošības uzraudzība un kontrole. 6 
2.Ugunsdrošības pārbaužu plānošana un veikšana. 14 
3.Lietvedība ugunsdrošības profilakses darba organizācija. 12 
4.Ugunsgrēka cilmvietas noteikšana un notikuma vietas fiksācija. 9 
5.Ugunsgrēka vietas apskates etapi un lietišķo pierādījumu uzņemšana. 7 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Pārzināt darba organizācijas ugunsdrošības uzraudzību un kontroli, sniegt 
rekomendācijas. 

Jāizpilda un jāaizstāv pavisam trīs 
praktiskie darbi. Praktiskais darbs:  
Ugunsdrošības pārbaužu plānošana 
un veikšana. 

Prast identificēt objektu ugunsbīstamos faktorus, prognozēt ugunsgrēka 
situācijas attīstību un samazināt iespējamos riskus. 

Praktiskie darbi: Ugunsgrēku 
uzskaite, izpēte un analīzes kārtība. 
Objektu darbības apturēšanas 
kārtība. Gala kontrole - ieskaite. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 
 
 
RTU studiju priekšmets "Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija (studiju 

projekts)" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICA704 
Nosaukums Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija (studiju projekts) 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Kiseļovs Georgijs - Lektors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
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Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ugunsdrošības profilaktiskās darba organizācijas pamatprincipi. 
Ugunsgrēka izpētes un ekspertīzes pamatprincipi. Darba organizācijas 
pamatdokumentācijas noformēšanas kārtība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt zināšanas un prasmes ugunsdrošības profilaktiskā darba 
organizācijā, ugunsdrošības uzraudzībā un kontrolē. Apgūt zināšanas 
objektu ugunsbīstamo faktoru identificēšanai, ārkārtējo situāciju attīstību 
prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Darbs ar literatūru, normatīvie akti ugusndrošībasuzraudzības un kontroles 
jomā. Studiju projekta izstrāde un aizstāvēšana. 

Literatūra 1.Latvijas Republikas Satversme.  
2.Nacionālās drošības likums.   
3.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
4.Civilās aizsardzības likums.  
5.Likums „Par izņēmuma stāvokli”.  
6.Likums „Par pašvaldībām”.  
7.Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.  
8.Aizsargjoslu likums.  
9.Dzelzceļa pārvadājumu likums.  
10.Darba aizsardzības likums.  
11.Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti.  
12. LR MK noteikumi: Nr.532 no 19.07.2005.; Nr.674 no 03.08.2004.  
13.Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, datorizēts multiprojektors, tāfele. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātikā, ugunsdrošības un civilās tiesību pamati, ugunsgrēku 
ekspertīze. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ugunsdrošības uzraudzība un kontrole. 6 
2.Ugunsdrošības pārbaužu plānošana, veikšana un dokumentu noformēšana. 14 
3. Ugunsgrēka vietas apskates etapi un lietišķo pierādījumu uzņemšana. 12 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Pārzin ugunsdrošības normu un celtniecības projektēšanas noteikumu 
pielietošanu. 

Pasniedzējs vērtē studiju darba 
sastāvdaļas, ņemot vērā kvalitāti 
studiju darba kopvērtējuma atzīmē. 

Prot veikt ugunsdrošības uzraudzību visu nozīmju ēku un būvju 
projektēšanas, būvniecības vai rekonstrukcijas stadijās. 

Studiju darbu noformē atbilstoši 
prasībām, sagatavo prezentācijas 
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materiālus un aizstāv darbu. Darbs 
tiek vērtēts ar atzīmi. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 0.0 2.0 0.0     * 
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Uguns aizsardzības sistēmas" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICA709 
Nosaukums Uguns aizsardzības sistēmas 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ugunsaizsardzības sistēmu uzbūve un ekspluatācijas noteikumi, sistēmu 
darba spēju pārbaude objektos. Ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošana un 
ekspluatācija dažādos objektos. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Sniegt zināšanas ugunsaizsardzības sistēmu uzbūvē un ekspluatācijas 
noteikumos, ugunsaizsardzības sitēmu pielietošanā,   ekspluatācijā un 
normatīvo dokumentāciju sagatavošanā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, izpilda patstāvīgus darbus, 
analizē un vērtē situācijas, piedalās lietišķajās spēlēs un diskusijās. 

Literatūra 1.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
2.Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.  
3.Lediņš V. Ūdens apgāde un kanalizācija, Rīga, RTU,2007.  
4.LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidranti".  
5.MK 11.12.2008.noteikumi Nr.866, LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība".  
6.MK 21.07.2008.noteikumi Nr.567, LBN 208-08 "Publiskās ēkas un 
būves".  
7.2007.gada 21.septembra "Metodiskie ieteikumi par automātisko 
ugunsaizsardzības sistēmu pārbaudi".  
8.MK noteikumi Nr.866, "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
201-07 "Būvju ugunsdrošība".  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, tāfele, datorizēts multiprojektors 
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Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas civilā aizsardzībā un ugunsdrošībā, likumdošanā, matemātikā, 
fizikā, ķīmijā. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Pamatziņas par ugunsaizsardzības sistēmu iekārtām. 2 
2.Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 2 
3.Prasības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu iekārtu tehniskajai 
apkalpošanai un uzturēšanai. 

4 

4.Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. 6 
5.Prasības stacionārās ugunsdzēsības sistēmas iekārtu tehniskai apkalpošanai un pieņemšanai 
ekspluatācijā.. 

6 

6.Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas. 2 
7.Ūdens apgādes sistēmas un to klasifikācija. 2 
8.Ārējais ugunsdzēsības ūdensvads. 2 
9.Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. 2 
10.Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 2 
11.Ugunsdzēšamie aparāti. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Prast organizēt dažādu ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanu un 
ekspluatāciju objektos, pārbaudīt sistēmu darba spējas. 

Situācijas, izpēte un aprēķini. 
Praktiskie darbi – diskusija. 

Pārzināt ugunsaizsardzības sistēmu normatīvo dokumentāciju, sistēmu 
tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu. 

Situācijas, izpēte un aprēķini. 
Praktiskie darbi – diskusija. Gala 
kontrole - ieskaite. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts)" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICA705 
Nosaukums Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts) 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Sulojeva Jeļena - Lektors 
Mācībspēks Pauliņš Ludis - Doktors, Lektors 
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Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ārkārtējo situāciju vadība un modelēšana, lai varētu nodrošināt gatavības 
un reaģēšanas plānošanu ārkārtējām situācijām. Iesaistīto institūciju 
koordināšana un starptautiskā sadarbība ārkārtējās situācijās. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 
atbilstošas zināšanas ārkārtējo situāciju vadībā un modelēšanā, nodrošināt 
gatavības un reaģēšanas plānošanu ārkārtējām situācijām, koordināšanu un 
starptautisko sadarbību. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, patstāvīgi analizē un 
novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, strādā ar 
datorprogrammām, piedalās diskusijās. 

Literatūra 1.Civilās aizsardzības likums (spēkā no 01.01.2007.).  
2.NATO Handbook.-Brisele,2001.-533 lpp. (pieejama arī latviešu valodā). 
3.International CEP Handbook 2006 - Swedish Emergency Management 
Agency, 2006.-232 lpp.  
4.Vade-mecum of civil protection in the European Union.-Brisele, 1999.-
163 lpp.  
5.Valsts civilās aizsardzības plāns, 24.08.2006. MK rīkojums Nr.635.  
6.ALOHA Users Manual. Rockville, 1996.-213 lpp.  
Avoti internetā:  
http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm  
http://www.reliefweb.int 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ievads ārkārtējo situāciju vadībā 2 
2.Informācija sabiedrībai 2 
3.Latvijas Republikā iespējamās ārkārtējās situācijas 3 
4.Ārkārtējo situāciju plānošana 5 
5.Ārkārtējo situāciju mācības 4 
6.Starptautiskā sadarbība ārkārtējo situāciju vadībā un gatavības plānošanā 3 
7.Eiropas Savienības aktivitātes katastrofu palīdzības jomā 3 
8.Lēmumu pieņemšanas atbalsta līdzekļi 6 
9.Krīžu pārvaldīšana 4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Zināt ārkārtējo situāciju vadības teorētiskos pamatus, normatīvo bāzi un Praktiskie darbi. Diskusijas. 
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organizatorisko uzbūvi Latvijā un ārkārtējo situāciju vadības institūcijas 
Eiropas Savienībā. 

Kritēriji: zināšanas par attiecīgiem 
jautājumiem un spēja tās izmantot. 

Prast izstrādāt ārkārtējo situāciju gatavības plānus un prast izmantot 
lēmumu pieņemšanas atbalsta līdzekļus ārkārtējo seku prognozēšanā un 
reaģēšanas lēmumu pieņemšanā. 

Izmantot datorprogrammas, 
rokasgrāmatas, izstrādāt un 
aizstāvēt studju projektu par 
attiecīgo tematu. Gala pārbaude - 
studiju darbs ar atzīmi. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 0.0 2.0 0.0     * 
 
 

RTU studiju priekšmets "Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un 
sprādzienbīstamība" 

22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 
Vispārīgā informācija 

Kods ICA708 
Nosaukums Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Pamatzināšanas par tehnoloģiskiem procesiem, tehnoloģiskām iekārtām un 
aprīkojuma darbu. Ražotņu tehnoloģisko procesu sprādziens un 
ugunsbīstamība. Ražotņu tehnoloģisko procesu drošības pasākumu 
izstrādāšana. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Sniegt zināšanas par fiziskiem un ķīmiskiem procesiem ražošanas 
tehnoloģijā.Iegūt pamatzināšanas par tehnoloģisko procesu un vielu 
sprādzieniem un ugunsbīstamību. Prast izstrādāt efektīvu pasākumu 
kompleksu ražotņu tehnoloģisko procesu aizsardzībai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, izpilda patstāvīgus darbus, 
analizē un vērtē situācijas, piedalās lietišķajās spēlēs un diskusijās. 

Literatūra 1.Latvijas Republikas Satversme.  
2.Nacionālās drošības likums.  
3.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
4.Civilās aizsardzības likums.  
5.Latvijas būvnormatīvs LBN201-07 Ugunsdrošības normas.  
6.MK 18.09.2007.noteikumi Nr.626.  
7.MK 19.07.2005.notekumi Nr.532.  
8.Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE.  
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Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, tāfele, datorizēts multiprojektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas civilā aizsardzībā un ugunsdrošībā, likumdošanā, matemātikā, 
fizikā, ķīmijā. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ražošanas un tehnoloģisko procesu pamatklasifikācija. 12 
2.Ugunssprādzienbīstamo vielu īpašības un to klasifikācija. 6 
3.Ugunssprādzienbīstamības un ražošanas tehnoloģisko procesu aizsardzības analīzes metodika. 18 
4.Iekārtas un ierīces, kas nodrošina tehnoloģisko procesu drošību. 4 
5.Ēku, telpu un ārējo ierīču sprādziena un ugunsbīstamības klasifikācija. 2 
6.Ražošanas objektu kompleksā aizsardzība. 4 
7.Normatīvie akti ražošanas procesu drošības nodrošināšanai. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Zināt ražošanas objektu tehnoloģisko procesu drošību regulējošo normatīvo 
aktu prasības, to argumentāciju. 

Situācijas, izpēte un aprēķini. 
Praktiskie darbi – diskusija. 

 Zināt galvenos uzdevumus, lai izstrādātu un veuktu pasākumus, kas saistīti 
ar preventīvo darbu ugunssprādziendrošību. 

Situācijas, izpēte un aprēķini. 
Praktiskie darbi – diskusija. Gala 
kontrole - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 

RTU studiju priekšmets "Būvju apsekošana un pārbaude" 
20514 Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa 

Vispārīgā informācija 
Kods BMT415 
Nosaukums Būvju apsekošana un pārbaude 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma   
Atbildīgais mācībspēks Biršs Juris - Doktors, Docents 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 
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Anotācija Būvju apsekošana un pārbaude ar aprēķinu un kontrolslodzēšanu. 
Instrumenti un mēraparatūra. Iegūto rezultātu apstrāde un analīze. 
Ieteikumu un slēdzienu veidošana par būves tehnisko stāvokli. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

  

Literatūra 1. STRATEGIES FOR TESTING AND ASSESSMENT OF 
CONCRETE STRUCTURES. Guidance report // CEB Bulletin 243, 1998, 
184 pp.  
2. EN 12504-2 u.c. par betona testēšanu konstrukcijās. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Auditorija 

Nepieciešamās priekšzināšanas nav prasību 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 

RTU studiju priekšmets "Drošības prasības darba vietām" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD709 
Nosaukums Drošības prasības darba vietām 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bartušauskis Jānis - Lektors 
Mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmets "Drošības prasības darba vietām"sniedz izpratni par 
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drošu darba vietu ,kā arī darba vides izveidi atbilstoši tiesību aktu 
prasībām.prasme izveidot darba vidi atbilstoši špēkā esošo būvnormatīvu 
prasībām nosakot neieciešamo sadzīves un higiēnas telpu platībām un 
skaitu. Tiek iegūta prasme iekārtot darba vidi darbos ārpus telpām , kā arī 
veicot būvdarbus un mežizstrādes un meža kopšanas darbos. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūstot studiju priekšmetu "Drošības prasības dadba vietām"students 
iegūst prasmi inovērtēt esošās darba vietas atbilstību tiesību aktu prasībām 
,ķa arī iegūst prasmi jaunu darba drošības un veselības aizsardzībai drošu 
darba vietu plānošanā. Tiek iegūta prasme strādāt ar būvnormatīviem, kā 
arī prasme organizēt drošu darba vidi veicot būvdarbus un mežizstrādes un 
meža kopšanas darbus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgajā darbā "Darba vietas plānošana"students , atbilstoši darba 
aizsardzības normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām izstrāda  
konkrētas darba vietas plānojumu , ņemot vērā darba aprīkojumu , 
veicamo darbu . Patstāvīgajā darbā '"Darba vides mikroklimats"students 
,atbilstoši darba intensitātei veic darba vides gaisa apmaiņas 
pamatparametru aprēķinus, kā arīnosaka nepieciešamo, atbilstoši  
veicamajam darbam, apgaismojumu. 

Literatūra Darba aizsardzības likums (20.06.2001)   
MK. not. Nr.359. "Darba aizsardzības prasības darba vietās""   
MK not. Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"   
(25.02.2003)  
  
MK.not.Nr.434 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"  
(21.06.2005)  
Latvijas būvnormatīvs LBN208 - 08 "Publiskās ēkas un būves" 
(21.07.2008.)  
Darba vietu iekārtošanas vadlīnijas LM Rīga 2003 58 lpp.  
Ar būvdarbu veikšanu saistīto risku novērtēšanas un novēršanas  vadlīnijas 
LM Rīga 2003.54.lpp.  
Darba aizsardzības prasības, veicot mežizstrādes un meža aijaunošanas 
darbus VDI Rīga2006. 48.lpp.  
Ergonomika darbā LM Rīga 2003. 176 lpp.  
Darba higiēna LM 2003 Rīga 2003. 160 lpp.  
Interneta materiāli:  
http://osha .lv  
http://www.vdi.gov.lv  
http://www.hse.gov.uk  
http://www.auva.at  
http://www.baua.de  
http://osha.europe.eu 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Tāfele. ekrāns ,video iekārta, dators at interneta pieslēgumu. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika , fizika , ķīmija 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
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skaits 
Darba vietu raksturojums. 2 
Drošības prasības darba vietu plānojumam. 4 
Riski darba vietās. 4 
Mikroklimats darba vietās un tā nodrošinājums. 4 
Prasības darba vietu apgaismojumam. 2 
Elektrodrošība darba vietās. 1 
Drošības prasības darba telpām. 2 
Durvis, vārti un ejas. 2 
Transporta kustības organizācija darba vietās. 1 
Prasības atpūtas un higienas telpām. 2 
Prasības darba vietu nodrošinājumam ārpus telpām. 2 
Drošības prasības darba vietām būvdarbos 2 
Darba vietu iekārtojums veicot mežizstrādes un meža kopšanas darbus 2 
Drošības zīmes darba vietās 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūta izpratne par drošas darba vides plānošanas un realizācijas principiem Patstāvīgā darbā veikta konkrētas 

darba vietas plānošana  
Iegūta prasme noteikt atbilstoši darba slodzes intensitātei nepieciešamo 
mikroklimatu un apgaismojumu. 

Patstāvīgā darbā veikti 
nepieciešamais gaisa kustības 
aprēķins un noteikti ventilācijas 
pamataprēķini. 

Apgūti drošas drba vides iekārtošanas principi būvdarbos un mežizstrādes 
un mežsaimniecības darbos 

Kontroldarbs 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.5 0.5 0.0 *     
 
 

RTU studiju priekšmets "Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICA707 
Nosaukums Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Ziemelis Māris - Doktors, Docents 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas Nav paredzēts 
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iespēja tālmācības ceļā 
Anotācija Ugunsdrošības normu un celtniecības projektēšanas noteikumu 

pielietošana. Kontrole par to izpildi projektēšanas, celtniecības un ēku 
ekspluatācijas gaitā. Ugunsdrošības tehniskā apsekošana ekspluatējamos 
un būvējamos objektos. Pamatziņas par automātiskajām ugunsdzēšanas 
iekārtām. Ugunsdzēsības automātikas projektēšana un pieņemšana 
ekspluatācijā. Ugunsdzēsības automātikas tehniskā stāvokļa un darbaspēju 
pārbaudes metodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veicot 
ugunsdrošības uzraudzību visu nozīmju ēku un būvju projektēšanas, 
būvniecības, kapitālā remonta, rekonstrukcijas, restaurācijas, 
paplašināšanas un pārprofilēšanas stadijās, kā arī to pieņemšanai 
ekspluatācijā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgais darbs tiek viekts studējot mācībspēka norādīto papildus 
literatūru un izstrādājot mājas darbus par norādītajām tēmam.  

Literatūra  1) Latvijas būvnormatīvi: LBN 201-07 "Ugunsdrošības normas; LBN 
006-00 "Būtiskas prasības būvēm"; LBN 208-00 "Publiskas ēkas un 
būves".  
2) ES Padomes direktīva 89/106/EEK "Direktīva par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
būvizstrādājumiem".  
3) LVS EN 12845:2006 T "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas".  
4) LVS EN 54-10:2002 "Ugunsgrēku uztveršanas un ugunsgrēka 
signalizācijas sistēmas".  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, kodoskops, datorizēts multiprojektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ugunsdrošības normēšanas pamatprincipi. 2 
2. Ēku, būvkonstrukciju un būvmateriālu ugunsdrošības klasifikācija. 2 
3. Būvkonstrukciju ugunsdrošība. 1 
4. Būvkonstrukciju ugunsizturība. 4 
5. Ugunsdrošības prasības grīdu un jumta segumiem. 2 
6.Ugunsdrošie šķēršļi. 4 
7.Ugunsdrošības šķēršļu ailu aizsardzība. 2 
8.Ēku iekšējā plānojuma kopējie principi. 2 
9.Prasības evakuācijas ceļiem. 4 
10.Kāpnes un kāpņutelpas. 2 
11.Ēku, būvju un telpu pretdūmu aizsardzība. 6 
12.Ēku sprādzienbīstamības aizsardzība. 4 
13.Apkures un ventilācijas iekārtu ugunsdrošība. 4 
14.Apdzīvotu vietu un uzņēmumu teritoriju ugunsdrošības nodrošināšana. 2 
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15.Būvju projektēšanas īpatnības. 2 
16.Normativi tehniskā darba organizācija.. 2 
17.Būvējamo, kapitāli remontējamo, rekonstruējamo, restaurējamo un pārprofilējamo objektu 
ugunsdrošības uzraudzība. 

3 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
1.Pārzināt ugunsdrošības normēšanas pamatprincipus, būvkonstrukciju 
ugunsdrošību un ugunsizturību, signalizācijas un dzēšanas sistēmas, ēku 
sprādzienbīstamības aizsardzību. 

Lekcijas, praktiskie darbi, mājas 
darbi, kas jāaizstāv noteiktos 
termiņos. Situāciju analīze. 

2.Zināšanas ugunsdrošības uzraudzībā ēku un būvju projektēšanas, 
būvniecības, rekonstrukcijas, restaurācijas, kapitālā remonta vai 
pārprofilēšanas stadijās un to pieņemšanai ekspluatācijā. 

Patstāvīgie darbi, grupu darbi, 
dažādu situāciju analīze. Gala 
kontrole - eksāmens. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 

RTU studiju priekšmets "Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un 
aprīkojums" 

22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 
Vispārīgā informācija 

Kods ICA710 
Nosaukums Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un aprīkojums 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošais 
tehniskais aprīkojums.Pamata automobiļu, speciālo automobiļu, 
palīgautomobiļu tehniskās iespējas ugunsgrēka un katastrofas likvidācijas 
gadījumā. Ugunsgrēku un katastrofu pārvaldīšana, koordinējot dažādu 
iesaistīto dienestu darbību.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Sniegt zināšanas par ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehniku un 
aprīkojumu. Zināšanas par ugunsgrēku un katastrofu pārvaldīšanu, 
glābšanas dienestiem izvirzītām prasībām, uzdevumiem un savstarpējo 
sadarbību.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, izpilda patstāvīgus darbus, 
analizē un vērtē situācijas, piedalās lietišķajās spēlēs un diskusijās. 

Literatūra 1.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.  
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2.Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.  
3.Civilās aizsardzības likums.  
4.LR IeM sakaru centrs.LR IeM radio sistēmas "Motorola"lietošanas 
pamācība. R.:, Latvijas Vēstnesis - 140 lpp., 2001.  
5.MK noteikumi Nr.61 no 03.02.2004.  
6.MK noteikumi Nr.420 no 10.06.2008.  
7.MK noteikumi Nr.423 no 26.06.2007. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija, tāfele, datorizēts multiprojektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas civilā aizsardzībā un ugunsdrošībā, likumdošanā, matemātikā, 
fizikā, ķīmijā. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1.Ugunsdrošības un glābšanas dienestā automobiļu un ugunsdzēsības motorsūkņu pielietojums. 12 
2.Sakaru organizēšana katastrofas vietā. 2 
3.Ugunsdzēsības aparātu un inventāra tehniskais raksturojums un pielietošana. 2 
4.Ugunsdzēsības taktikas uzdevumi un to risinājumi. 2 
5.Apakšvienību taktiskās iespējas resursu aprēķins. 12 
6.Iedzīvotāju informēšana un viņu rīcība ugunsgrēka vai notikuma gadījumā. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Zināt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automobiļu 
pielietojuma veidus, komplektēšanas principus, tehnisko aprīkojumu. 

Situācijas, izpēte un aprēķini. 
Referāts ar analizējošu ievirzi. 

Pārzināt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu vadīšanas principus, darbu 
vadītāja tiesības un pienākumus ugunsgrēka dzēšanas laikā. 

Situācijas, izpēte un aprēķini. 
Referāts, kur tiek raksturota darba 
vieta, veicot taktiskos aprēķinus 
ugunsgrēka gadījumā. Gala 
kontrole - ieskaite. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Tirgus uzraudzības pamati" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD713 
Nosaukums Tirgus uzraudzības pamati 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 
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Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Priekšmetā "Tirgus uzraudzības pamati" tiek apgūtas zināšanas un prasmes 
par produktu atbilstības novērtēšanas principiem ES, un apgūti vispārējie 
principi par tirgus uzraudzības sistēmu ES un tās realizāciju Latvijā. 
Svarīgi ir izprast tirgus uzraudzības principus un to saistību ar produktu 
drošību. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmetā "Tirgus uzraudzības pamati"" mērķis ir apgūt zināšanas 
par produktu drošības novērtēšanas metodēm, un iegūt prasmes par tirgus 
uzraudzibas pamatprincipiem. Tiek iegūtas zināšanas par darbībām ,kuras 
jāveic, ja dotais produkts neatbilst vispārīgām drošības prasībām 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgajā darbā students nosaka konkrēta produkta vispārīgās drošības 
prasības izvēlās un apraksta atbilstības novērtēšanas procedūras. 

Literatūra Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.768/2008/EK (2008.09.07.) 
par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu.  
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ( EK) Nr. 765/2008 ( 2008.09.07.) 
ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību.  
Likums'" Par atbilstības novērtēšanu"( 20.08.1996)  
Patērētāju tiesību aizsardzības likums (01.04.1999)  
MK not.Nr.632 "Patērētāju aizsardzības centra nolikums"( 01.08.2006)  
EK metodiskais materiāls "Norādījumi jaunās un globālās pieejas direktīvu 
ieviešanai". 163lpp.  
) 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Tāfele, multimēdiju projektors, dators , interneta pieslēgums. 

Nepieciešamās priekšzināšanas ES tiesību aktu sistēmā 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Par produktu atbilstību un vispārējo produktu drošību 2 
Atbilstība direktīvu prasībām 3 
Atbilstības novērtēšanas procedūra 6 
Notificētās institūcijas 4 
Marķēšana ar CE zīmi 2 
Tirgus uzraudzības principi 2 
Tirgus uzraudzības darbības 2 
Drošības klauzulas procedūra 2 
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CE zīmes aizsardzība 1 
Informācijas apmaiņas sistēmas 2 
Administratīvā sadarbība 2 
Eiropas ekonimiskās telpas līgums 2 
Tirgus uzraudzības sistēma Latvijā 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Iegūtas zināšanas parproduktu atbilstību drošības prasībām un to 
novērtēšanas procedūrām 

Kontroldarbs 

Iegūta prasme izvēlēties atsevišķu produktu atbilstības novērtēšanas 
procedūru. 

Patstāvīgā darbā tiek izvēlēta un 
pamatota konkrēta produkta 
atbilstības novērtēšanas procedūra. 

Iegūta izpratne par tirgus uzraudzības principiem. Kontroldarbs 
 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.5 0.5 0.0 *     
 
 

RTU studiju priekšmets "Industriālie mērījumi" 
22601 Kvalitātes sistēmu profesora grupa 

Vispārīgā informācija 
Kods MKI323 
Nosaukums Industriālie mērījumi 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Kvalitātes vadība 
Atbildīgais mācībspēks Miķelsons Jānis - Asociētais profesors 
Mācībspēks Čivčiša Guna - Pētnieks 

Upītis Gunārs - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju kurss „Industriālie mērījumi” aptver tehnisko, tehnoloģisko un 
saimniecisko mērījumu, mērinstrumentu un mēriekārtu pareizības un 
atbilstības iz(no)vērtēšanas, kalibrēšanas un raksturlielumu regulēšanas 
lietderīgās teorētiskās zinības un praktiskās iemaņas, mērījumu 
vadības/mērvedības un metroloģiskā apliecinājuma sistēmas izveides, 
pilnveides un pārraudzības pratību, mērījumu, mērinstrumentu un 
mēriekārtu efektīva lietojuma, uzraudzības un ilgtspējas nodrošināšanas un 
atbilstības novērtēšanas metodes, atbilstības apliecinājuma un 
apstiprinājuma metodoloģiju. Praktizēšanā iekļaujas 
mērinstrumenta/mēriekārtas un mērdiapazona izvēle, atbilstīga labo/labāko 
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prasmju iemaņu izveide, datu pirmapstrādes iemaņu, kalibrēšanas un 
verifikācijas paņēmienu izstrāde, mērījumu un vērtējumu reglamentētā 
jomā nosacījumu izpratne, mērītāju kvalifikācijas/saderības noteikšanas 
paņēmienu apskats. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju kursa Industriālie mērījumi mērķis – tehnisko/tehnoloģisko un 
saimniecisko mērījumu pareizības nodrošināšanas zinību un pratības 
apguves veicinājums, mērinstrumentu, mēriekārtu un mērīšanas 
paņēmienu lietderīgas izvēles, lietošanas un uzturēšanas iemaņu/prasmju 
izkopšanas sekmējums, efektīvas mērvedības un metroloģiskā 
apliecinājuma sistēmas izveides spējīguma izvērsums studējošā/absolventa 
veiksmīgas iekļaušanās sekmēšanai ražošanas, saimnieciskās darbības 
attīstības/izaugsmes veicināšanā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgās studijās iekļaujas mācību/informācijas materiālu izpēte, 
praktizēšanās nostādņu, norādījumu un metodiku apguve, apskatu, 
pārskatu un pašvērtējuma sagatavošana. Tematiskie uzdevumi: mērījuma 
metodes/instrumenta izvēle, mērījumu/rezultātu veidlapas izstrāde, 
mērījumu rezultātu pirmapstrāde, mērījumu kļūda/nenoteiktības 
novērtēšana, mērījumu nenoteiktību/izzināmības analīze, mērītāju 
saderības noteikšana. 

Literatūra 1. J.Miķelsons, N.Salenieks, V.Štrauss. Rokasgrāmata „Mēriekārtu 
atbilstības novērtēšana”. RKI/LKPF 2008.  
2. G.Upītis. Mācību albūms „Mērīšana ar MahrVision MS222 
mēriekārtu”. RKI 2008.  
3. N.Salenieks. Mašīnu un aparātu precizitāte un efektivitāte. RKI 2006. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Mērlineāls, bīdmērs, galamēru komplekts, mēretaloni, mēriekārta 
MahrVision MS222, dators, kopētājs, internets, digitālā kamera, 
multiprojektors, ekrāns. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Iepriekšējos studiju kursos apgūtās zināšanas. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

 

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Kvalitātes nodrošināšanas, atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma, reglamentācija/standarti 6 
Tehniskie/tehnoloģiskie mērījumi, mērījumi pētījumos un reglamentētā jomā, mērvedības / 
metroloģiskā apliecinājuma sistē 

10 

Mērījumu, mērinstrumentu un mēriekārtu pareizība, kalibrēšana, verifikācija un validācija 16 
Produktu, procesu un sistēmu vērtēšana, testēšana un inspicēšana, pašvērtējumi un 
koleģiālvērtējumi 

16 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Praktiskas zināšanas kvalitātes nodrošināšanas, atbilstības novērtēšanas 
harmonizētā sistēmā, izpratne nacionālā, reģionālā un starptautiskā 
standartizācijā 

Izpratnes tests – iezīmēto A, B, C 
un rakstīto atbilžu svērtais 
vērtējums 

Pamatzinības praktiskā metroloģijā, pratība ražošanas saimnieciskos 
mērījumos, mērvedībā un metroloģiskā apliecinājumā 

Cēloņu – seku analīze 

Praktiskas zināšanas parametru/raksturotāju mērījumos, vērtējumā un R & R matrica 
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regulējumā, instrumentālās un tehnoloģiskās pareizības nodrošināšanā 
Pamatzinības parametru/raksturojumu atbilstības vērtējumā, izpētes, 
vērtēšanas un grupdarba/vadībprasme 

Izvērsto vērtējumu diagramma 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   3.0 1.0 2.0 0.0   *   
 
 

RTU studiju priekšmets "Atbilstības novērtēšana" 
22603 Kvalitātes tehnoloģiju katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods MKI508 
Nosaukums Atbilstības novērtēšana 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Kvalitātes vadība 
Atbildīgais mācībspēks Miķelsons Jānis - Asociētais profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

30 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

30 

Anotācija Latvijas tautsaimniecībā ir būtiski panākt, lai tiktu samazinātas tehniskās 
barjeras tirdzniecībā un Latvijā ražotie produkti tiktu atzīti citās zemēs bez 
atkātotas atbilstības novērtēšanas. Studiju kurss „Atbilstības novērtēšana” 
sniedz studentiem izpratni par atbilstības novērtēšanas infrastruktūru, 
zināšanas un prasmes par produktu, procesu un vadības sistēmu atbilstības 
novērtēšanas procedūrām – testēšanu, kalibrēšanu, verificēšanu, 
inspicēšanu, auditu, sertificēšanu, koleģiālo vērtējumu un akreditāciju 
atbilstoši starptautisku standartu nosacījumiem un ES direktīvu prasībām. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Studiju priekšmeta „Atbilstības novērtēšana” mērķis ir sniegt studentiem 
starptautisku standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes par 
produktu, procesu, kvalitātes sistēmu un personāla kompetences atbilstības 
novērtēšanas procedūrām – pašvērtējumu, auditu, inspicēšanu, koleģiālo 
vērtējumu 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Pastāvīgās studijās iekļaujas mācību/informācijas materiālu izpēte. Audita 
dokumentu izstrāde un praktizēšanās organizācijas iekšējā audita izpildē,  
pašvērtējuma izpildē un koleģiālās novērtēšanas auditā 

Literatūra 1. RKI studiju lekciju materiāli „Atbilstības novērtēšana”, 2011.g., J. 
Miķelsons  
2. Rokasgrāmata „Mērinstrumentu atbilstības novērtēšana”, 
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2006.g.,J.Miķelsons, N.Salenieks, V.Štrauss.  
3. RKI studiju un noslēgumu darbi. Norādes un ieteikumi. RKI 2010.   
4. RKI studiju prakse. Praktizēšanās bakalaura/maģistra kvalifikācija. RKI 
2010  
5. Terminu vārdnīcas LVS EN ISO 9000 un LVS EN ISO 17000;   
6. Starptautiskie un ES vispārējas nozīmes standarti atbilstības 
novērtēšanas jomā LVS EN ISO 17011; LVS EN ISO 17020; LVS EN 
ISO 17021; LVS EN ISO 17024; LVS EN ISO 17040 un LVS EN 45011; 
LVS EN ISO 9004; LVS EN ISO 19011;  
7. ES Regula par produktu tirdzniecības vienoto sistēmu nr. 768/2008/EK 
un ES Regula par akreditācijas un tirgus uzraudzības prasībām attiecībā uz 
produktu tirdzniecību nr. 765/2008/EK 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Specializēta auditorija: dators, multiprojektors, kodoskops. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Kvalitātes vadības sistēmas. Starptautiskās un nacionālās akreditācijas un 
standartizācijas sistēmas. 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Termini un definīcijas 4 
Saimniekošanas rīcību un norišu izvērtēšana 6 
Kvalitātes audits 6 
Projektu, procesu un produktu auditi  3 
Kvalitātes sistēmu iekšējie un ārējie auditi   6 
Sertifikācijas un akreditācijas auditi 6 
Projektu, produktu un procesu inspicēšana 3 
Organizācijas kvalitātes sistēmas pašvērtējums (Self – assessment) 6 
Organizāciju koleģiālais  novērtējums (Peer - assessment) 4 
Auditoru kvalifikācijas nosacījumi 4 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēju apliecinājums veikt pašvērtējumu organizācijā atbilstoši ISO 9004 
standarta metodoloģijai 

Pašvērtējuma ziņojuma vērtējums 

Zināšanas par iekšējā audita procesa būtību. Prasme īstenot vadības 
sistēmas iekšējo auditu,  sagatavot audita jautājumus, apkopot un analizēt 
iegūtos rezultātus 

Grupdarba vērtējums 

Spējas izstrādāt priekšlikumu korektīvām vai preventīvām darbībām un 
audita rezultātu prezentāciju atbilstoši ISO 19011 standarta metodoloģijai 

Grupdarba vērtējums 

Izpratnes apliecinājums par koleģiālo novērtējumu, un atestāciju atbilstoši 
ISO 17040 standarta metodoloģijai 

Grupdarba vērtējums 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
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1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   
 
 
RTU studiju priekšmets "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana" 

22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 
Vispārīgā informācija 

Kods ICA711 
Nosaukums Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Sulojeva Jeļena - Lektors 
Mācībspēks Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Tehnogēno risku klasifikācija, riska novērtēšanas un samazināšanas 
metodes. Ieskats ugunsgrēka riska vadības tehnoloģijā. Kursa ietvaros tiek 
piedāvāts: 1) lietišķi piemērot vispārīgās risku teorijas metodoloģiju 
tehnogēno risku novērtēšanā; 2) iegūt praktiskās iemaņas teorētisko 
zināšanu pielietošanā, veicot tehnogēno risku aprēķinus risku līmeņu 
noteikšanai, novērtējot risku objektos. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Apgūt teorētiskās zināšanas par risku teorijas pamatiem.   
Iemācīties lietišķi piemērot vispārīgās risku teorijas metodoloģiju 
tehnogēno risku novērtēšanā. Iegūt praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu 
pielietošanā veicot tehnogēno risku aprēķinus risku līmeņu noteikšanai 
novērtējot risku objektos.   
 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, normatīvos aktus. 
Patstāvīgi analizē un novērtē situācijas un riskus objektos. 

Literatūra 1.A.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, J.Puškina. Objekta riska 
novērtēšana.R.:RTU,2007.g. 183 lpp.  
2.V.Kaļķis.,I..Kristiņš., Ž.Rroja. Darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas. 
– Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003.   
3. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ž.Roja. Darba vides risku novērtēšana – Rīga: LU, 
2003.   
4. V.Kaļķis, Ž.Roja. Darba vides faktori un strādājošo aizsardzība – Rīga: 
Elpa-2, 2001.   
5. V.Kaļķis, Ž.Roja. Darba vides riski – Rīga: LU, 2004.   
6. J.Ieviņš, V.Kozlovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība – Rīga: RTU, 2005.  
7. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība/Lekciju 
konspekts, II daļa – Rīga: RTU, 2002.   
8. G.Pettere, I.Voronova. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība./Mācību 
līdzeklis.-Rīga: Banku augstskola, 2003.   
9.Wilson R., Crouch E. Risk- Bonefit Analysis. - Center for Risk analysis 
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Harvard University, Second Edition, 2001.   
10.Яйли Е.А, Музалевский А.А. Риск: анализ, оценка, 
управление/Под ред.проф.Карлина Л.Н. – СПб.: РГГМУ, ВВМ, 2005.   
11.Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un standarti attiecīgajās
jomās (t.sk. vides aizsardzībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilās 
aizsardzībā).   
12.ES normatīvie akti (Direktīvas, atbilstoši ES tiesību aktu direktoriju 
sadaļām) - attiecīgajās jomās.   
13. Internet resursi.  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Datorprojektors, tāfele. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika, fizika, ķīmija. 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1. Riska jēdziens un tā komponentes, uztvere, izpratne un attieksme. 2 
2.Risku veidi un to klasifikācija. 2 
3.Risku samazināšanas metodes un pasākumi. 2 
4.Varbūtība kā riska mērs. 2 
5.Riska novērtēšanas vadlīnijas. 4 
6.Riska vadība. 2 
7.Ugunsgrēka risks un to novērtēšana. 6 
8.Avārijas riska novērtēšana rūpnieciskajos objektos. 6 
9.Avārijas riska novērtēšana bīstamajos objektos. 4 
10.Riska novērtēšanas piemēri tehnogēnajā vidē. 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Apgūstot pētījuma pieejas un metodes, prot strādāt ar informāciju, analītiski 
domāt. 

Patstāvīgais darbs, situāciju 
analīze, diskusijas, kontroldarbi. 
Gala kontrole – ieskaite. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 1.5 0.5 0.0 *     
 

RTU studiju priekšmets "Organizāciju psiholoģija" 
01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods HSP489 
Nosaukums Organizāciju psiholoģija 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 
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Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Sociālās zinātnes 
Atbildīgais mācībspēks Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija  Studiju priekšmets sniedz informāciju par organizāciju psiholoģijas 
svarīgākajām tēmām: organizācijas un cilvēka mijietekmes 
psiholoģiskajiem aspektiem. Vadītāja psiholoģiskais raksturojums. 
Darbinieka uzvedības psiholoģiskais raksturojums. Vadības psiholoģiskās 
teorijas. Organizāciju kultūra un tās līmeņi. Personāla atlase, efektīvu 
darba grupu veidošana.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Priekšmets pilnveido studentu psiholoģisko kompetenci organizācijas un 
cilvēka darba uzvedības jomā: 1. Strukturē zināšanas par organizācijas un 
cilvēka mijiedarbību. 2. Attīsta psiholoģiski teorētisko zināšanu 
pielietojumu praksē. 3. Attīsta iemaņas veikt organizācijas un personīgās 
uzvedības novērtējumu.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

1. studēt literatūras avotus par organizāciju psiholoģiju.  
2. Sagatavot un prezentēt kāda uzņēmuma, darbinieku darbības 
psiholoģisko analīzi.  
3. Izveidot personības psiholoģisko pašraksturojumu, izmantojot testu 
datus un ekspertu vērtējumus.  
3.  

Literatūra Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 2007  
Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. R., Kamene, 1999  
Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti 
ekonomikā. R., RaKa, 2000.  
Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. R.,RaKa, 2003  
 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas nav nepieciešamas 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1. Organizāciju psiholoģijas priekšmets, pētījumu metodes, vēsture . 2 
2. Cilvēku uzvedības psiholoģija organizācijās: biheviorālā un kognitīvā pieejas; cilvēcisko 
attiecību paradigma. 

4 

3. Darba motivācijas teorijas. Apmierinātības un motivācijas pētījumi; novērtēšanas metodes 4 
4. Komunikatīvie procesi organizācijās; psiholoģiskie artefakti.   4 
5. Grupas un grupu vadība  organizācijās: attiecību dinamika, lomas, formālā un neformāla  
saskarsme, mobinga izpausmes. 

4 
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6. Vadītāju psiholoģija, vadības un līderības teorijas, darbības modeļi. 4 
7. Organizāciju kultūra: teorijas; pētījumi; saikne ar darbinieku uzvedību, tradīcijām un vadības 
stilu. 

4 

8. Darbinieku atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 6 
 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Izpratne par organizācijas funkcionēšanas un cilvēku uzvedības 
psiholoģiskajiem aspektiem. 

Pārbaudes darbs. Konkrētu 
gadījumu analīze. Uzdevumu 
izpilde. Ieskaite 

 Izpratne un uzvedības prasmes darba intervijās un novērtēšanas procedūrās. Līdzdalība lomu spēlēs. Patstāvīgo 
uzdevumu veikšana.Ieskaite 

Izpratne par vadītāja darbības psiholoģiju, prasmes vadīt grupas darbu. Patstāvīgais darbs. Situācijas 
analīze. Grupas uzdevumu 
izpilde.Ieskaite 

Izpratne par organizāciju kultūru, prasmes veikt pilotāžas pētījumus un 
novērojumus organizācijā. 

Patstāvīgais darbs; konkrētu 
situāciju analīze un 
modelēšana.Ieskaite 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļ
a 

Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles 
pārbaudījumi 

  Rudens Pavasar
a 

Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   2.0 1.0 1.0 0.0 *           
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Vadības socioloģija" 
01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 
Kods HSP375 
Nosaukums Vadības socioloģija 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Tematiskā joma Sociālās zinātnes 
Atbildīgais mācībspēks Taraškevičs Ronalds - Doktors, Profesors 
Mācībspēks Stašāne Sandra - Lektors 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits 
auditorijā 

150 

Maksimālais studentu skaits 
semestrī 

600 
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Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti sociālo parādību un procesu nozīmes 
cilvēku sabiedrības attīstībā un tās pārvaldības teorētiskie pamati, kā arī 
prasmes dažādu vadības līmeņu strūktūru un stilu izvēlē. Izvērtēts sociālo 
parādību un procesu iespaids uz darba organizāciju, motivāciju, cilvēku 
formālām un neformālām attiecībām. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Vadības socioloģijas mērķis humanitarizēt tehnokrātisko domāšanas 
veidu, iegūstot pamatkompetences lēmumu pieņemšanai balstoties ne tikai 
uz tehniski ekonomiskiem faktoriem, bet arī uz sociāliem faktoriem. 
Semināros un praktiskās nodarbībās ir iespēja apgūt prasmes sociālo risku 
izvērtējumam izvēloties pārvaldības struktūras un vadības stilus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Tiek organizēti sekojoši patstāvīgie darbi: 1. Mājas darbs, veikt aptauju 
intervijas formā, bet rezultātus demonstrēt  seminārā kā prezentāciju; 2. 
Praktiskās nodarbībās, situāciju analīze darba kolektīvā ar mērķi minimizēt 
riskus lēmumu pieņemšanas procesā; 3. Semināros, diskusija par sociālo 
parādību ietekmi uz pārvaldības procesu; 4. Testi, lai pārbaudītu savas 
prasmes atpazīt, definēt, aprakstīt un izvērtēt sociālās parādības un 
procesus.  

Literatūra 1. R.Taraškevičs. Vadības socioloģija (ik gadu atjaunots lekciju konspekts, 
praktisko nodarbību uzdevumi un testi, brīvi pieejami e - studiju vidē).-
Rīga. 77. lpp..  
2. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). -Rīgā. 
1993. -182 lpp..  
3. (R.Taraškevičs, lekciju konspekts, 2006.g.) 
http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/vs.pdf  
4. A.Kravčenko, I.Tjurina. Vadības socioloģija (krievu valodā). -Maskava. 
2005. -1134 lpp..  
5. G.Ozolzīle. Socioloģija. -Rīga. 2009. -253 lpp..  
6. J.Ščepanskis. Socioloģijas elementārie jēdzieni (krievu valodā). -
Maskava. 1969. -245 lpp..  
7. M.Vellers. Viss par dzīvi (krievu valodā). -Sankt-Peterburga. 2003. -
750 lpp..  
8. Philip Kotler. Marketing Essentials. -Northwestern University. 1989. -
639 p.. 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

Computer, Microsoft PowerPoint programme, audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vidējā izglītība 
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

1. Socioloģija kā zinātne. Sabiedrības attīstības priekšnosacijumi, etapi, likumi. 2 
2. Vadības (menedžmenta) socioloģija. Vēsture, izpētes priekšmets, definējumi. 4 
3. Metodes praktiskajā socioloģijā. Informācijas iegūšanas metodes, datu ticamība, to 
interpretācija. 

2 

4. Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Sociālie procesi un to izmaiņas. 4 
5. Tirgzinības (marketinga) sociālie aspekti. Marketinga būtība un tirgus vadības paņēmieni. 4 
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6. Uzņēmums kā sociāla sistēma. Sociāli demogrāfiskās, etniskās, ekonomiskās un sadales  
attiecības. 

2 

7. Cilvēciskā faktora sociālie aspekti. Cilvēciskā faktora aktivizācijas nepieciešmība un 
mehānismi. 

4 

8. Vadības (menedžmenta) sociālie aspekti. Valsts sociālās politikas nozīme, sociālie projekti un 
tehnoloģijas.Pārvalde. 

4 

9. Sociālie aspekti darbā un darba organizācijā. 2 
10. Sadzīves apstākļi un darba efektivitāte. Laiks, cilvēku sabiedrības attīstības telpa. 2 
11. Ieskaites darbs 2 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Prot atpazīt socioloģijas un vadības socioloģijas izpētes priekšmetus, definēt 
šīs zinātnes, uzskaitīt sabiedrības attīstības etapus un aprakstīt socioloģisko 
zināšanu nepieciešamību speciālistiem. 

Diskusija seminārā, ieskaites darba 
testa jautājumi. 

Spēj atšķirt socioloģiskās informācijas iegūšanas metodes, lieto tās, prot 
izvērtēt aptaujas metodes ticamības līmeni un izskaidrot iegūtos rezultātus. 

Mājas darbs, ieskaites darba testa 
jautājumi. 

Atpazīst sociālās parādības un procesus, prot izskaidrot to būtību. Spēj 
definēt indivīda, personības, individualitātes, pārliecības, apziņas un 
pašapziņas jēdzienus. 

Ieskaites darba testa jautājumi. 

Prot atšķirt marketinga sociālos aspektus, salīdzināt tirgus vadības 
paņēmienus un koncepcijas. 

Diskusija seminārā, ieskaites darba 
testa jautājumi. 

Spēj atšķirt sociālās organizācijas nozīmi uzņēmuma struktūrā, kā arī 
sociāli-demogrāfiskās, sociāli-etniskās, ekonomiskās un sadales attiecības 
darba kolektīvā un tā attīstības obj. un subj. faktorus 

Ieskaites darba testa jautājumi. 

Prot salīdzināt profesiju, specialitāšu, specializācijas un kvalifikācijas 
struktūras. Prot izvērtēt sociālos mehānismus cilvēciskā faktora 
aktivizēšanai. 

Situācijas analīze praktiskās 
nodarbībās. 

Spēj izvērtēt valsts sociālās politikas nozīmi sabiedrības attīstībā, darba 
kolektīvu pārvaldes struktūras un vadības stilu nozīmi menedžera darba 
organizācijā. 

Diskusija seminārā, ieskaites darba 
testa jautājumi. 

Spēj atpazīt rādītājus pamudinājumam uz darbu un motivāciju ražošanā. 
Izvērtē cilvēka un tehnikas attiecības un to evolūciju, kā arī tehniski-
ekonomisko rādītāju nomaiņu ar sociāliem parametriem. 

Situācijas analīze praktiskās 
nodarbībās. 

Prot izvēlēties dzīves kvalitātes rādītājus un sociālās darba apmaksas 
sistēmas. Izskaidrot, ka cilvēku sabiedrībai laiks ir attīstības telpa. 

Situācijas analīze praktiskās 
nodarbībās un ieskaites darba testa 
jautājumi. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļ
a 

Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles 
pārbaudījumi 

  Rudens Pavasar
a 

Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     2.0 1.0 1.0 0.0 *     *     
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Angļu valoda" 
22333 SESMI Valodu docētāju grupa 
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Vispārīgā informācija 
Kods HDG417 
Nosaukums Angļu valoda 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Valodas 
Atbildīgais mācībspēks Dimpere Ināra - Docents (praktiskais) 
Mācībspēks Blumfelde Irēna - Docents (praktiskais) 

Kavala Sarmīte - Lektors 
Krieviņa Lauma - Lektors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Integrēts lietišķās angļu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai 
attīstītu nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un 
sniegtu ieskatu par lietišķās angļu valodas un speciālās terminoloģijas 
lietojumu ar specialitāti saistītos kontekstos. Konkrētie mācību materiāli – 
teksti un uzdevumi – tiek atlasīti atbilstoši katras konkrētās grupas 
specializācijai un valodas prasmju līmenim. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Priekšmeta mērķis ir attīstīt integrētas angļu valodas prasmes dažādos ar 
lietišķo un speciālo profesionālo jomu saistītos kontekstos. Priekšmeta 
uzdevumi: Attīstīt lasīšanas prasmes; Attīstīt rakstveida prasmes (teksta 
organizācija, terminoloģija un izteiksmju formulas), Attīstīt profesionālas 
prezentāciju prasmes un diskusijas spējas (kritisks izvērtējums, 
argumentācija, paskaidrojumi u.tml.); Attīstīt klausīšanās uztveri (audio un 
video ieraksti, diskusijas, prezentācijas, profesionālā saskarsme). Uzlabot 
izteiksmes precizitāti (valodas gramatiskās struktūras un funkcionālās 
izteiksmes). Attīstīt terminoloģijas krājumu izvēlētās specializācijas 
kontekstā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst terminoloģiju un pilnveido savas valodas 
lietojuma prasmes, izmantojot gan izdales, gan ORTUS sistēmā ievietotos 
materiālus, gan Internetā un bibliotēkās esošos tekstus un video 
materiālus. Studenti lasa tekstus specialitātē, apkopojot informāciju un 
gatavojot prezentācijas un lietišķos dokumentus.   
Patstāvīgais darbs ir 30% no gala atzīmes, 70 % ir eksāmena (rakstiskā un 
mutiskā) rezultāts. 

Literatūra 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader Pre-Intermediate Business 
English, 2002  
2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader Intermediate Business 
English, 2005  
3. Allison J., Emmerson P. The Business. Intermediate.-Macmillan 
Publishers Limited, 2007  
4. Grussendorf M. English for Presentations.- Oxford University Press, 
2007  
5. Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās.-Apgāds Zvaigzne ABC, 
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2006  
6. Yule G. Oxford Practice Grammar.- Oxford University Press, 2006  
7. Angļu – latviešu starptautiskās uzņēmējdarbības terminu vārdnīca / 
English - Latvian Dictionary of International Business / I.Matisones un 
I.Blumfeldes redakcijā.-R: Apgāds Zvaigzne ABC, 2006.  
8. Farrall C. Professional English in Use. Marketing.-Cambridge 
University Press, 2008 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

tāfele, dators, projektors, Interneta pieslēgums, kasešu un CD atskaņotājs 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vispārējām angļu valodas prasmēm jābūt B1 līmenī saskaņā ar “Eiropas 
kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Ievads 2 
Ekonomikas jautājumi 6 
Organizācija 4 
Uzņēmuma kultūra 4 
Uzņēmuma struktūra 6 
Finanšu jautājumi 4 
Darba pienākumi  6 
Komercija 4 
Kvalitātes vadība 4 
Uzņēmums un vide 6 
Tirgvedība 6 
Patērētāji 6 
Globalizācija 6 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj ar izpratni lasīt tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus specialitātē, 
balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta 
kopsavilkumu. 

Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par atbilžu 
pareizību; eksāmenā teksta 
izpratnes pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem uzņēmējdarbības 
aspektiem, apkopot informāciju; uzrakstīt lietišķās vēstules.  

Ar vērtējumu „ieskaitīts”. 
Kopsavilkumu un vēstuļu 
sagatavošana ir obligāts 
nosacījums pielaišanai pie 
eksāmena. Eksāmenā lietišķās 
sarakstes prasmju pārbaude ar 
atzīmi 10 ballu sistēmā. 

Prot uzstāties ar prezentācijām par uzņēmējdarbību un specialitāti, 
prezentāciju gatavošanā izmantot PowerPoint programmu. 

Ar atzīmi 10 ballu sistēmā. 
Prezentāciju sagatavošana un 
uzstāšanās auditorijā ir obligāts 
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nosacījums pielaišanai pie 
eksāmena. 

Spēj piedalīties dažādu ar uzņēmējdarbību un savu specialitāti saistītu 
jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli un ieklausoties un analizējot 
citu pausto viedokli. 

Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par dalību 
diskusijās. Eksāmenā runāšanas 
prasmju pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Spēj saprast angļu valodā sniegtu ar uzņēmējdarbību un savu specialitāti 
saistītu informāciju audio un video ierakstos, sagatavot jautājumus par 
dzirdēto un atbildēt uz jautājumiem. 

Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par atbilžu 
pareizību; eksāmenā klausīšanās 
prasmju pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Prot izteikties gramatiski pareizā angļu valodā gan rakstiski, gan mutiski. Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par atbilžu 
pareizību; eksāmenā valodas 
lietojuma pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Spēj saprast terminoloģiju, lasot tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus 
specialitātē; prot izmantot terminoloģiju, komentējot izlasītos tekstus, 
uzstājoties ar prezentācijām.  
  
 

Regulāras terminoloģijas zināšanu 
pārbaudes ar novērtējumu 
„ieskaitīts”. Visām terminoloģijas 
pārbaudēm jābūt ieskaitītām pirms 
eksāmena.  

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 0.0 2.0 0.0   *   
2. * *   2.0 0.0 2.0 0.0   *   

 
 

RTU studiju priekšmets "Vācu valoda" 
22333 SESMI Valodu docētāju grupa 

Vispārīgā informācija 
Kods HDG418 
Nosaukums Vācu valoda 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Valodas 
Atbildīgais mācībspēks Servuta Ārija - Doktors, Docents 
Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV, DE 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Integrēts lietišķās vācu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai 
attīstītu nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un 
sniegtu ieskatu par lietišķās vācu valodas un speciālās terminoloģijas 
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lietojumu ar specialitāti saistītos kontekstos. Konkrētie mācību materiāli – 
teksti un uzdevumi – tiek atlasīti atbilstoši katras konkrētās grupas 
specializācijai un valodas prasmju līmenim. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Priekšmeta mērķis ir attīstīt integrētas vācu valodas prasmes dažādos ar 
lietišķo un speciālo profesionālo jomu saistītos kontekstos. Priekšmeta 
uzdevumi: Attīstīt lasīšanas prasmes; Attīstīt rakstveida prasmes (teksta 
organizācija, terminoloģija un izteiksmju formulas); Attīstīt profesionālas 
prezentāciju prasmes un diskusijas spējas (kritisks izvērtējums, 
argumentācija, paskaidrojumi u.tml.); Attīstīt klausīšanās uztveri (audio un 
video ieraksti, diskusijas, prezentācijas, profesionālā saskarsme); Uzlabot 
izteiksmes precizitāti (valodas gramatiskās struktūras un funkcionālās 
izteiksmes); Attīstīt terminoloģijas krājumu izvēlētās specializācijas 
kontekstā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Studenti patstāvīgi apgūst terminoloģiju un pilnveido savas valodas 
lietojuma prasmes, izmantojot gan izdales, gan ORTUS sistēmā ievietotos 
materiālus, gan Internetā un bibliotēkās esošos tekstus un video 
materiālus. Studenti lasa tekstus specialitātē, apkopojot informāciju un 
gatavojot prezentācijas un lietišķos dokumentus. Patstāvīgais darbs ir 30% 
no gala atzīmes, 70% ir eksāmena (rakstiskā un mutiskā) rezultāts. 

Literatūra 1. Finanzen & Steuern.– Bundesministerium der Finanzen. Schülerheft, 
2007/2008  
2. Finanzen & Steuern. – Bundesministerium der Finanzen. 
Lehrerhandreichung, 2007/2008  
3. Steuerlexikon. - http://www.steuerlexikon-online.de/  
4. Grigull I., Raven S. Geschäftliche Begegnungen DaF. – Schubert 
Verlag, 2008  
5. Buhlmann R., Fearns A., Leimbacher E. Wirtschaftsdeutsch von A bis 
Z. – Langenscheidt, 2008  
6. Marktplatz – Deutsche Sprache in der Wirtschaft. - http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,2901796,00.html  
7. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. – Langenscheidt, 2008  
8. Dreyer H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. – 
Ismaning: Max Hueber Verlag, 2004 

Nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums studiju priekšmeta 
īstenošanai 

tāfele, dators, projektors, Interneta pieslēgums, kasešu un CD atskaņotājs 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vispārējām vācu valodas prasmēm jābūt B1 līmenī saskaņā ar “Eiropas 
kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” 

Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Tematu izklāsts 

Tēma Stundu 
skaits 

Ievads  2 
Ekonomikas jautājumi  6 
Organizācija  4 
Uzņēmuma kultūra  4 
Uzņēmuma struktūra  6 
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Finanšu jautājumi  4 
Darba pienākumi  6 
Komercija  4 
Kvalitātes vadība  4 
Uzņēmums un vide  6 
Tirgvedība  6 
Patērētāji  6 
Globalizācija  6 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Spēj ar izpratni lasīt tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus specialitātē, 
balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta 
kopsavilkumu.  

Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par atbilžu 
pareizību; eksāmenā teksta 
izpratnes pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā.  

Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem uzņēmējdarbības 
aspektiem, apkopot informāciju; uzrakstīt lietišķās vēstules.  

Ar vērtējumu „ieskaitīts”. 
Kopsavilkumu un vēstuļu 
sagatavošana ir obligāts 
nosacījums pielaišanai pie 
eksāmena. Eksāmenā lietišķās 
sarakstes prasmju pārbaude ar 
atzīmi 10 ballu sistēmā. 

Prot uzstāties ar prezentācijām par uzņēmējdarbību un specialitāti, 
prezentāciju gatavošanā izmantot PowerPoint programmu.  

Ar atzīmi 10 ballu sistēmā. 
Prezentāciju sagatavošana un 
uzstāšanās auditorijā ir obligāts 
nosacījums pielaišanai pie 
eksāmena. 

Spēj piedalīties dažādu ar uzņēmējdarbību un savu specialitāti saistītu 
jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli un ieklausoties un analizējot 
citu pausto viedokli. 

Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par dalību 
diskusijās. Eksāmenā runāšanas 
prasmju pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Spēj saprast vācu valodā sniegtu ar uzņēmējdarbību un savu specialitāti 
saistītu informāciju audio un video ierakstos, sagatavot jautājumus par 
dzirdēto un atbildēt uz jautājumiem. 

Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par atbilžu 
pareizību; eksāmenā klausīšanās 
prasmju pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Prot izteikties gramatiski pareizā vācu valodā gan rakstiski, gan mutiski.  Nodarbību laikā pasniedzēja 
mutisks komentārs par atbilžu 
pareizību; eksāmenā valodas 
lietojuma pārbaude ar atzīmi 10 
ballu sistēmā. 

Spēj saprast terminoloģiju, lasot tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus 
specialitātē; prot izmantot terminoloģiju, komentējot izlasītos tekstus, 
uzstājoties ar prezentācijām. 

Regulāras terminoloģijas zināšanu 
pārbaudes ar novērtējumu 
„ieskaitīts”. Visām terminoloģijas 
pārbaudēm jābūt ieskaitītām pirms 
eksāmena. 
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Priekšmeta struktūra 
Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1. * *   2.0 0.0 2.0 0.0   *   
2. * *   2.0 0.0 2.0 0.0   *   

 
 

RTU studiju priekšmets "Specializējošā prakse" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD715 
Nosaukums Specializējošā prakse 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Prakse 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 16.0 kredītpunkti, 24.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Specializējošā prakse ārpus izglītības iestādes ir neatņemama profesionālo 
studiju programmu sastāvdaļa, kas paredzēta praktisko iemaņu apgūšanai. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Specializējošās prakses mērķis ir iegūt patstāvīgā darba praktiskās 
iemaņas,sistematizēt, nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās 
zināšanas, attīstīt darba iemaņas kā topošajam vecākajiem darba 
aizsardzības speciālistiem,attīstīt prasmi pierādīt darba aizsardzības 
problēmu risnājumu nozīmīgumu, kā arī izstrādāt unparādīt to 
atrisināšanas ceļus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgais darbs tiek organizēts atbilstoši prakses uzdevumam, kas 
paredz savākt nepieciešamo informāciju, veikt tās analīzi un 
sistematizāciju, lai varētu sagatavot prakses atskaiti, kā arī izvēlēties 
diplomprojekta varbūtējo tēmu. 

Literatūra Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu.  
literatūras avoti un interneta resursi, kas neieciešami prakses realizēšanai 
un tās laikā risināmo problēmu izzināšanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Bakalaura profesionālo studiju programmā  
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 

  

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Studenta attieksme pret uzticētajiem pienākumiem, disciplīna, terorētiskā un 
praktiskā sagatavotība, veiktā uzdevuma kvalitāte,lieīšķās īpašibas prasmes 
un iemaņas, kas pielietotas prakses laikā , risinot uzticētos uzdevumus 

Prakses vadītāja novērtējums 
atsauksmē. 

Prakses laikā tiek iegūtas patstāvīgā darba praktiskās iemaņas Vērtē prakses koordinators, 
vadoties no veiktā darba kvalitātes. 

Ar praktiskā darba palīdzību tiek sistematizētas, nostiprinātas un 
paplašinātas arī teorētiskās zināšanas. 

Atspoguļojas prakses atskaitē un 
tiek novērtētas tās aizstāvēšanas 
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procesā. 
Prakses rezultātā tiek nostiprinātas iegūtās zināšanas. Atspoguļojas prakses atskaitē un 

tiek novērtētas tās aizstāvēšanas 
procesā. 

Tiek attīstītas spējas analizēt situācijas darba drošības un veselības 
aizsardzības jomā darba vietās un pieņemt lēmumus par situācijas 
uzlabošanu. 

Spējas tiek vērtētas aizstāvot 
prakses atskaiti. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   16.0 0.0 0.0 0.0     * 
 
 
 

RTU studiju priekšmets "Projektēšanas prakse" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD716 
Nosaukums Projektēšanas prakse 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Prakse 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Projektēšanas prakse ārpus izglītības iestādes ir neatņemama profesionālo 
studiju programmu sastāvdaļa, kas paredzēta praktisko iemaņu apgūšanai, 
kā arī diplomprojekta izstrādei nepieciešamās informācijas vākšanai, 
analīzei un sistematizēšanai. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Projektēšanas prakses mērķis ir nostiprināt patstāvīga darba praktiskās 
iemaņas, sistematizēt un paplašināt bakalaura teorētiskās un praktiskās 
zināšanas darba aizsardzības jomā, nostiprināt prasmi atklāt un analizēt 
aktuālās problēmas, veikt pētijumus un pieņemt pamatotus lēmumus darba 
aizsardzības problēmu atrisināšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija 
un uzdevumi 

Patstāvīgais darbs tiek organizēts atbilstoši prakses uzdevumam un 
diplomprojekta tematam, kas paredz iegūt nepieciešamo informāciju 
diplomprojekta izstrādāšanai nepieciešamo datu iegūšanu, lai varētu 
sagatavot prakses atskaiti, kas satur arī diplomprojekta daļu saturu. 

Literatūra Nolikums parprakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu.  
Literatūras avoti un interneta resursi, kas nepieciešami prakses realizēšanai 
un tās laikā risināmo problēmu izzināšanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Visi bakalaura profesionālo studiju programmā  
Iepriekš apgūstamie studiju 
priekšmeti 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 
Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
Studenta attieksme pret uzticētajiem pienākumiem,disciplīna, teorētiskā un 
praktiskā sagatavotība, vektā darba kvalitāte, lietišķās īpašības, prasmes un 
iemaņas, kas pielietotas prakses laikā, risinot uzticētos uzdevumus. 

Vērtē prakses vadītājs un to 
atspoguļo savā atsauksmē. 

Prakses laikā tiek iegūtas patstāvīga darba praktiskās iemaņas Vērtē prakses koordinātors, 
vadoties no veiktā darba kvalitātes. 

Ar praktiskā darba palīdzību tiek sistematizētas, nostiprinātas un 
paplašinātas teorētiskās zināšanas. 

Atspguļojās prakses atskaitē un 
tiek novērtētas tās aizstāvēšanas 
procesā. 

Prakses rezultātā tiek nostiprinātas iegūtās zināšanas strādājot pie 
diplomprojekta satura. 

Atspoguļojas prakses atskaitē un 
tiek novērtētas tās aizstāvēšanas 
procesā 

Tiek attīstītas spējas analizēt datus, atrast problēmas, to risināšanas ceļus 
konkrētā uzņēmumā. 

Spējas tiek vērtētas aizstāvot 
prakses atskaiti in diplomprojektu 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   10.0 0.0 0.0 0.0     * 
 
 

RTU studiju priekšmets "Bakalaura darbs ar projekta daļu" 
22200 Darba un civilās aizsardzības institūts 

Vispārīgā informācija 
Kods ICD701 
Nosaukums Bakalaura darbs ar projekta daļu 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Gala pārbaudījums 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
Studiju priekšmeta tips Profesionālais 
Atbildīgais mācībspēks Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 12.0 kredītpunkti, 18.0 EKPS kredītpunkti 
Studiju priekšmeta īstenošanas 
valodas 

LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas 
iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Bakalaura darbs ietver analītisku pētījumu un praktiska risinājuma izstrādi 
darba aizsardzības jomās par studentam individuāli uzdotu tematu. 
Pētījumu rezultāti balstās uz patstāvīgi veiktu zinātniskās un tehniskās 
literatūras avotu un esošo risinājumu analīzi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 
kompetencēs un prasmēs 

Bakalaura darba mērķis ir pierādīt studenta spējas patstāvīgi veikt 
pētījumu, kurā tā autors parāda prasmi izmantot studijās iegūtās zināšanas, 
atlasīt un anlizēt avotos aprakstītus teorētiskos unpraktiskos risinājumus, 
kā arī tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Autors spēj 
izvēlēties vajadzīgos paņēmienus, veikt prasību analīzi, projektēšanu un 
ieviešanu, parāda prasmi noformēt darbu atbilstoši noteiktām prasībām. 

Literatūra RTU noslēguma darbu noformēšanas noteikumi 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 
Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
lietot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, veikt darba aizsardzības 
problēmu analīzi un izvērtēt to novēršanas risinājumus 

Bakalaura darbā ir iekļauta 
pētnieciskā daļa, par ko saņemts 
pozitīvs darba vadītāja un 
recenzenta vērtējums. 

Prot atlasīt nepieciešamo informāciju un statistiku, kā arī mērķtiecīgi tos 
izmantot radošajā darbā 

Bakalaura darbā argumentēta 
nepieciešamo informācijas avotu 
un datu izvēle . 

Spēj uztvert, izprast un izstrādāt projektu  darba drošības un veselības 
aizsardzības jomā darba vietās. 

Bakalaura darbā demonstrēta spēja 
novērtēt un aizstāvēt darba 
drošības un veselības aizsardzības 
darba vietā procesus un to attīstības 
temdences ar darba vadītāja 
unrecenzenta pozitīvu vērtējumu 

Prot korekti izklāstīt un aizstāvēt bakalaura darba teorētiskos un praktiskos 
aspektus 

Bakalaura darbā demonstrēta spēja 
publiski prezentēt un argumentēt 
izstrādātā darba rezultātus 

Prot sniegt pamatotas atbildes par nozares un jomas darbību un studentam 
individuāli uzdoto tematu 

Valsts pārbaudījuma komisijas 
pozitīvs lēmums, vērtējums par 
atbilstību bakalaura 
profesionālajam grādam un 
kvalifikācijas prasībām. 

 
Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   12.0 0.0 0.0 0.0     * 
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5. pielikums 
 
 

Par bakalaura profesionālo studiju programmas 
      „Drošības inženierija” apgūšanu 

          izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
DIPLOMS 

 
 
 
 
 
 
 

Sērija PD E 
                       Nr.0001       ∗   

 Ar valsts pārbaudījumu komisijas 
0000.gada 00.jūnija lēmumu Nr.00 

 
 
 
 
 

Māris Kalniņš 
personas kods 000000-000000 

 
 

ieguvis 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 
darba aizsardzībā 

un 
darba aizsardzības vecākā speciālista    

KVALIFIKĀCIJU 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
                      Rektors                          L.Ribickis 
Z.v. 
                            
                    Valsts pārbaudījumu komisijas 
                     priekšsēdētājs                V.Cudečkis 
                          
 
Rīga 
2015.gada 17.jūnijā 
Reģistrācijas Nr. 222-001 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 
DIPLOMA PIELIKUMS 

Diploma sērija PDE Nr. 0001, reģ.  Nr. 222-001 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) 
izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, 
diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav 
iekļautas norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā 
sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. 

 
Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

 1.1. uzvārds: KALNIŅŠ 
 1.2. vārds: Māra 
 1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):         09.07.1988. 
 1.4. personas kods: 000000-00000 
2.  Ziņas par kvalifikāciju 
 2.1.  kvalifikācijas nosaukums:  
   profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā un 

darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija 
 2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:  
   darba aizsardzība  
 2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
   Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 

valsts, akreditēta  2001. gada 12. jūlijā 
 2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
   tā pati, kas 2.3. punktā 
 2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
   latviešu 
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
 3.1.  kvalifikācijas līmenis: 
   pirmais profesionālais grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

(skat.6.1.) 
 3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:  
   4 gadi pilna laika studiju; 160 Latvijas kredītpunktu, 240 ECTS 

kredītpunktu. Programma apgūta 01.09.20... – 17.06.2015. 
 3.3. uzņemšanas prasības: 
   vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, vai 1.līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
 4.1. studiju veids:  
   pilna laika  
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 4.2. programmas prasības: 
   Programmas kopapjoms ir 160 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms 

100 kredītpunktu, obligātās izvēles daļas apjoms 16 kredītpunkti, brīvās 
izvēles kursu apjoms 6 kredītpunkti, prakse 26 kredītpunkti, bakalaura darbs 
ar projekta daļu 12 kredītpunkti.   
Obligātā un obligātā izvēles daļas ietver vispārizglītojošos kursus 14 
kredītpunktu apjomā, nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas 
tehnoloģijas kursus 36 kredītpunktu apjomā, nozares profesionālās 
specializācijas kursus 60 kredītpunktu apjomā. 

 4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
   

Kursi Kredītpunkti Atzīme 
 Latvijas ECTS  

A daļa (obligāta)   
Vispārizglītojošie studiju kursi   
 Matemātika 9 13.5 8 
 Uzņēmējdarbības ekonomika 2 3 7 
 Saskarsmes pamati 2 3 ieskaitīts 
 Ievads specialitātē 1 1.5 ieskaitīts 
 Sports 0 0 ieskaitīts 
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģijas kursi 

  

 Visaptverošā kvalitātes vadība 4 6 7 
 Fizika 6 9 8 
 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 3 4.5 8 
 Inženierķīmija 2 3 ieskaitīts 
 Tehnogēnās vides drošības pārvaldība 3 4.5 9 
 Tehniskā mehānika 3 4.5 7 
 Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 2 3 8 
 Elektrotehnika un elektronika 3 4.5 7 
 Materiālmācība 3 4.5 8 
 Darba aprīkojuma drošība 3 4.5 9 
 Pedagoģija 2 3 ieskaitīts 
 Darba tiesību pamati 2 3 9 
Nozares profesionālās specializācijas kursi   
 Datormācība (speckurss) 2 3 8 
 Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības likumdošana 
3 4.5 8 

 Darba aizsardzības sistēmas organizācija 
(studiju projekts) 

2 3 9 

 Darba psiholoģija un ergonomika 2 3 9 
 Elektrodrošība 3 4.5 7 
 Arodveselība un darba fizioloģija 3 4.5 8 
 Bīstamās iekārtas un to uzraudzība 2 3 8 
 Bīstamo vielu pielietošanas drošība 3 4.5 8 
 Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi 2 3 9 
 Apkārtējās vides drošība 2 3 7 
 Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana 2 3 8 
 Drošības tehnika 2 3 Ieskaitīts 
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 Drošības tehnika (studiju projekts) 2 3 8 
 Darba vides risku novērtēšanas metodes 4 6 9 
 Civilā aizsardzība 3 4.5 8 
 Ugunsdrošības profilaktiskā darba 

organizācija un ugunsgrēku izpēte un 
ekspertīze 

3 4.5 8 

 Ugunsdrošības profilaktiskā darba 
organizācija (studiju projekts) 

2 3 7 

 Uguns aizsardzības sistēmas 2 3 ieskaitīts 
 Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts) 2 3 8 
 Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un 

sprādzienbīstamība 
3 4.5 8 

B daļa (obligātā izvēle)    
Nozares profesionālās specializācijas kursi    
 Būvju apsekošana 3 4.5 9 
 Drošības prasības darba vietām 2 3 ieskaitīts 
 Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība 3 4.5 8 
 Ugunsdzēšanas un glābšanas darbu taktika un 

aprīkojums 
2 3 ieskaitīts 

 Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un 
samazināšana  

2 3 9 

 Humanitārie/sociālie un vadības kursi    
 Organizāciju psiholoģija        2   3  ieskaitīts 
 Vadības socioloģija 2 3       ieskaitīts 
Valodas     
        Angļu valoda    
C daļa (brīvā izvēle)    
        Industriālie mērījumi (pamatkurss) 3 4.5 8 
 Atbilstības novērtēšana        3 4.5 7 
Prakse    
       Specializējošā prakse       16 24 9 
      Pirmsdiploma prakse       10 15 9 
Gala pārbaudījumi    
      Bakalaura darbs ar projekta daļu    
 „Darba aizsardzības sistēmas .......................” 12 18 10 
Vidējā svērtā atzīme: 8,46 
   
 4.4. Atzīmju sistēma: 
   atzīmju skala 10 - 1; 10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā 

pietiekamā atzīme 
 
 
 

 nozīme: 
 

10 – izcili, 
  9 – teicami, 
  8 – ļoti labi, 
  7 – labi,                   

6 – gandrīz labi, 
5 – viduvēji, 
4 – gandrīz viduvēji 
3-1 - neapmierinoši 

 4.5. kvalifikācijas klase:          
   nav 
    
5. Ziņas par kvalifikāciju  
 5.1. turpmākās studiju iespējas: 
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   tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālo studiju  programmās, 
kas paredzētas studijām pēc bakalaura grāda iegūšanas 

 5.2. profesionālais statuss: 
   dod tiesības strādāt darba aizsardzības vecākā speciālista profesijā  
6. Papildinformācija: 
 6.1. sīkāka informācija: 
   profesionālo studiju programma “Drošības inženierija” ir valsts 

akreditēta 0000. gada 00. maijā uz akreditācijas laiku līdz 
0000.gada 00.maijam. Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības diploms atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas 
līmenim – noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas 
dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu 
attiecīgajā nozarē 

 6.2.  papildinformācijas avoti: 
   Studiju daļa, 

Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658 
 telef. 7089423, fakss 67089027 
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv 
 

   Akadēmiskās informācijas centrs  
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 
telef. 7225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. Pielikuma apstiprinājums: 
 7.1. datums: 20..... gada 17. jūnijs 
 7.2. paraksts:  Uldis Sukovskis 
 7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: mācību prorektors 
 7.4. zīmogs:  
8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī  

          skat. pielikumu 
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6. pielikums 
 
 

     profesijas standarts PS 100 
   „Darba aizsardzības vecākais speciālists”   
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7. pielikums 

 
 

Apliecinājums  
par papildus apliecības saņemšanu 

  par profesionālās pilnveides izglītības programmas 
  „Ugunsdrošība un aizsardzība” 20P 861 06 apguvi 
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8. pielikums 
 
 

Darba devēju aptaujas atzinums 
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9. pielikums 

 
 

Studējošo aptaujas anketas paraugs 
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Rīgas Tehniskā universitāte  
Cienījamo Student! 

Jūsu izvēlētās studiju programmas vadību un mācībspēkus interesē, kā Jūs 
vērtējat studiju organizāciju, tādēļ lūdzam atbildēt uz aptaujas jautājumiem, paužot 
savu viedokli par studiju procesu. 

Atbilstošo atbildes variantu apvelciet ar aplīti. 
 

1. Jūsu izvēli studēt šajā programma noteica:  
 Pilnībā 

piekrītu 
Daļēji 

piekrītu 
Nepiekrītu 

1.1.  mani interesē izvēlētais studiju virziens 1 2 3 
1.2.  nākotnē būs labākas izredzes darba tirgū 1 2 3 
1.3.  studiju virziena augstais prestižs 1 2 3 
1.4.  vēlme savu dzīvi saistīt galvenokārt ar 

zinātni 
1 2 3 

1.5.  labākas profesionālas karjeras iespējas 1 2 3 
1.6.  stabils materiālais stāvoklis nākotnē 1 2 3 
1.7.  vieglāk varēja iestāties 1 2 3 
1.8.  Kādi vēl bija Jūsu studiju virziena izvēles 

motīvi 
   

(uzrakstiet).................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 

2. Vai tās cerības, kuras Jums bija uzsākot studijas izvēlētās programmas virzienā ir 
piepildījušās 

2.1. pilnīgi piepildījušās 
2.2. vairāk piepildījušās nekā nepiepildījušās 
2.3. vairāk nepiepildījušās nekā piepildījušās 
2.4. pilnīgi nav piepildījušās 
2.5. grūti pateikt 

 
3 Izvelētās programmas vērtējums         Atbildes 

 Jā Daļēji  Nē 
3.1. vai esat iepazīstināts ar studiju programmu 1 2 3 
3.2. vai Jūs apmierina studiju programma 1 2 3 
3.3. vai vēlaties lielāku izvēles priekšmetu klāstu 1 2 3 
3.4. vai Jums ir iespējas ierosināt izmaiņas studiju programmā 1 2 3 
3.5. vai esat iepazīstināts ar studiju programmas saikni ar 
tautsaimnieciskajām un zinātniskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs 

1 2 3 

 
4. Kādas mācību disciplīnas Jus vēlētos izņemt no programmas (uzrakstiet) 
................................................................................................................................... 
 
5. Kādas mācību disciplīnas vajadzētu papildus ietvert programmā? 
................................................................................................................................... 
 
6. Vai Jūs jau agrāk esiet ierosinājis kādus priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai?  
 Jā   Nē   
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7. Ja Jūs jau esat ierosinājis kādas izmaiņas mācību procesā, tad uzrakstiet, kādas? 
................................................................................................................................... 
8.Kā Jūs apmeklējat nodarbības ? 
8.1. regulāri 
8.2. neregulāri 
8.3. ļoti reti 
 
9.Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc Jūs neapmeklējat nodarbības ? 

9.1. nav vērts to darīt (tās ir neinteresantas kā pēc satura, tā pēc formas) 
9.2. ģimenes stāvokļa dēļ 
9.3. veselības stāvokļa dēļ 
9.4. strādāju (nav laika) 
9.5. citi iemesli (uzrakstiet).............................................................................................. 

 
10. Un tagad, lūdzu, atzīmējiet "īstās atbildes", kuras raksturo RTU gaisotni  

(ar aplīti var atzīmēt tikai vienu atbilde variantu) 
10.1.attiecības starp studentiem ir 

10.1.1. ļoti labas, draudzīgas 
10.1.2. vairāk labas nekā sliktas 
10.1.3. grūti pateikt 
10.1.4. vairāk sliktas nekā labas 
10.1.5. ļoti sliktas, liela vienaldzība 

10.2. attiecības starp studentiem un pasniedzējiem  
(var atzīmēt tikai vienu atbildes variantu) 
10.2.1. sirsnīgas  
10.2.2. lietišķas 

10.2.3. formālas 
10.2.4. saspringtas 
10.2.5. pilnīga vienaldzība un augstprātība no pasniedzēju puses 

 
11. Ja Jums dzīvē vēlreiz būtu jāizvēlas, kādā augstskolā, fakultātē un specialitātē 
studēt, tad tie būtu: 

 Noteikti 
Jā 

Varbūt 
Noteikti 

Nē 
11.1. RTU  1 2 3 
11.2. jau izvēlētā fakultātē 1 2 3 
11.3. jau izvēlētā programma (specialitāte) 1 2 3 

 
12. Ko Jūs vēlaties ierosināt studiju procesa un sadzīves uzlabošanai RTU. Uzrakstiet! 
................................................................................................................................... 
Paldies par Jūsu līdzdalību aptaujā ! 
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10. pielikums 
 
 

Bakalaura profesionālo studiju programmā  
„Drošības inženierija” 

        iesaistīto mācībspēku dzīves un darba gājums (CV) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Bartušauskis Jānis  
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: Latviešu 
Citas valodas:  
Angļu – pārvaldu brīvi; 
Krievu – pārvaldu brīvi; 
Vācu – sarunvalodu līmenī; 
Somu – pamatzināšanas. 
 
IZGLĪTĪBA 
No 09.2005. līdz 06.2007. 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas fakultāte (IEF) 
Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā 
 
No 09.2001. līdz 06.2005. 
Rēzeknes augstskola 
Vides inženiera kvalifikācija 
 
No 1993. līdz 2001. 
Pļaviņu Ģimnāzija 
Vidējā izglītība 
 
No 1989. līdz 1993. 
Jaunkalsnavas pamatskola 
Pamatizglītība. 
 
Studijas ārvalstīs 
No 01.2004. līdz 04.2004. 
ARCADA Polytechnic (Somija) 
Industrial Managment 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
12.2011. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas Vides zinātne, priekšmetu Vides politika un 
ekonomika, Vides pārvaldība apguve 
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts 
 
09.2008 - 10.2008 
Augstskolu didaktika 
RTU 
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijā 
 
03.2006. 
160 stundu apmācības kursi Ugunsdrošībā 
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SIA „FN Serviss” 
Atbildīgais par ugunsdrošību. 
 
08.2005. 
160 stundu apmācības kursi Darba Aizsardzībā 
SIA „KOMIN” 
Darba aizsardzības speciālists. 
 
2002. - 2004. 
Obligātā militārā dienesta alternatīva 
Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skola 
Kājnieku nodaļas komandieris. 
 
DARBA PIEREDZE 
No 2009 – līdz šim brīdim 
RTU IEVF DCAI  
Atbildīgais par darba aizsardzību IEV fakultātē 
 
No 2009 – līdz šim brīdim 
RTU IEVF DCAI  
Materiāli atbildīgais 
 
No 2007 – līdz šim brīdim 
RTU IEVF DCAI  
Lektors 
 
No 2006 – līdz šim brīdim 
RTU IEVF DCAI  
Darba un civilās aizsardzības laboratorijas vadītājs 
 
No 2005 – 2009 
SIA „DŽUTA”  
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists 
 
No 01.2005. – līdz 06.2005. 
A/S „Madonas ūdens” Tehniskajā daļa 
Praktikants 
 
No 06.2004. – līdz 08.2004. 
A/S „Madonas ūdens” Tehniskajā daļa 
Praktikants 
 
No 05.2003. – līdz 08.2003. 
A/ S Latvenergo ZAET (Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli) pārvalde  
Tehniskās daļas vadītāja palīgs vides aizsardzības jautājumos 
 
 
No 2003 – līdz 2009 
SIA „OSMO”  
Darba aizsardzības speciālists 
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PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. J. Bartušauskis „Datorspēļu izmantošana, skolu jaunatnes un studentu apmācībai 

darba aizsardzības jomā” / Līdzautors J. Logins //51. RTU Starptautiskā zinātniskā 
konference, sekcija „Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas” Rīga: RTU 
izdevniecība, 2011., 130 – 135. lpp ISBN 978-9934-10-128-1 

 
2. Обоснование необходимости внедрения локальных систем пожаротушения на 

селе /O.Емельянов, Я.Бартушаускис, М.Зиемелис// MANEB starptautiskā 
konference „21. gadsimta drošības tehnoloģijas” Nosūtīta publicēšanai 03.2008. 

 
3. Rēzeknes Augstskolas darbības ietekmes uz apkārtējo vidi analīze / V. Iļjins, A. 

Voļegovs. J. Bartušauskis // Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 6. studentu 
zinātniskā. konference. – Rēzekne: RA Izdevniecība, 2002. – 5 - 10. lpp. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Laboratorijas darbs „Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība„ – Rīga: 2008. 
Laboratorijas darbs „Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti „ – Rīga: 2008. 
Laboratorijas darbs „Radiācijas drošība„ – Rīga: 2008. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
03. – 04.06. 2008 
21. gadsimta drošības tehnoloģijas (ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ XXI 
ВЕКА.) 
MANEB (МАНЭБ) 
Санкт-Петербург, Институтский пер., 5 
Sagatavots zinātniskais raksts „ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА СЕЛЕ” 
 
03.2007. 
Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas 
RTU un MANEB 
RTU Kaļķu 1. Mazā zāle. 
Orgkomitejas loceklis. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 5 gadi  
Lekciju kurss – Darba aizsardzība no 2007.gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167 

Dzīves un darba gājums 
 
Vārds, uzvārds:  LĪGA BĒRZIŅA-CIMDIŅA 
 
Izglītība:           

1979. - 1983. Neklātienes aspirantūra Rīgas Politehniskā institūta (RPI) silikātu un 
augsttemperatūras nemetālisko materiālu tehnoloģijas specialitātē 

1974.  Inženiera ķīmiķa tehnologa kvalifikācija keramikas un ugunsizturīgo 
materiālu specialitātē 

1969. - 1974.  Studijas RPI Ķīmijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedrā 
          
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   
                          Tehnisko zinātņu kandidāte (1989), Inženierzinātņu doktore (1992) 

Silikātu un  augsttemperatūras nemetālisku materiālu tehnoloģijā.  
 Nodarbošanās: 
Kopš 2010.        RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktore. 
Kopš 2009.        RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrā profesore. 
Kopš 2006.        RTU Biomateriālu Inovāciju un attīstības centra direktore. 
Kopš 2006.        RTU Biomateriālu ZP laboratorijas vadītāja. 
Kopš 2006.        RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrā asociētā profesore un  

katedras vadītāja. 
Kopš 2006.        RTU Biomateriālu un biomehānikas institūts, asociētā profesore. 
2003.- 2006.      RTU Biomateriālu un biomehānikas institūts, docente. 
1995.- 2006.      RTU Biomateriālu zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadošā pētniece. 
1989.-1995.       RTU Silikātu tehnoloģijas katedra –vadošā pētniece. 
1974.-1989. RPI Ķīmijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedras laborante, vecākā 

laborante, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, laboratorijas vadītāja 
 1972.-1974. RPI Ķīmijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedras laborante 
 
Valodu lietošanas prasmes:  
Brīvi pārvaldu latviešu, krievu un vācu valodas. Runāju, rakstu un lasu angļu valodā. 
 
Zinātniskā darbība ( pēdējie 5 gadi):  
Starptautiskā darbība: 

 
2010. 

Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekts ar Fridriha Šillera Jēnas 
universitāti „Vienotas metodikas izstrāde biomateriālu in vitro 
raksturošanai”, vadītāja  

 2009. EUSCEA, FP7-SIS 2 WAYS „Two ways for communicating European 
research about life sciences with science festivals & science 
centres/museums, science parliaments impact survey”,  dalībniece 

2009. FP7 People, Research Fun: Zinātnes nakts, dalībniece 
2008.-2009. FP7 People, Fun2Night: Zinātnes nakts, dalībniece 

2005.-2006. EK 6.ietvara Marie Curie projekta „Inovatīvās litogrāfiju 
tehnoloģijas”(SoLiTech) dalībniece 

2005.-2006. ES PHARE Nr. 2003/004-979-0603/1/0026 Rīgas Biomateriālu inovāciju 
un attīstības centrs, atbildīgā  izpildītāja. 

2001.-2004. EEK 5.ietvara programmas INCO COPERNICUS  projekta “Rūpniecisko 
atkritumu reciklings un to kaitīgo komponentu iestrāde radioaktīvā 
starojuma aizsargmateriālos” atbildīgā izpildītāja 

2002.-2004. Latvijas – Vācijas bilaterālā pētniecības projekta “Elektrovadoša titānu 
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saturoša keramika bioloģiskam un tehniskam pielietojumam” atbildīgā 
izpildītāja 

 2002.-2007. 
 
 
 
 

EK 5.ietvara programmas INCO COPERNICUS 2  projekta “Dabas 
aizsardzība Balkānu valstīs: rūpniecisko minerālo atkritumu izmantošana 
ūdens attīrīšanas sistēmās un atkritumu novietņu rekultivizācija” 
atbildīgā izpildītāja. 
 

Latvijā: 
2011. RTU projekta FLPP-2011/21 „Saistības novērtējums stikla keramikas 

materiāliem ar hroma kobalta un ar itriju stabilizēta cirkonija 
materiāliem” vadītāja. 

2010.-2013. V7642. VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un 
informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem 
produktiem, projekts Nr.4 „Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko 
audu izvērtēšanai un aizvietošanai” vadītāja. 

2010.-2013. V7635. VPP Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) 
ilgtspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Apakšprojekts: 
„Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu 
pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides 
tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā” vadītāja. 

2010.-2013. ERAF projekta „Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde 
izmantojot nanostrukturētu keramiku” , izpildītāja. Līg.Nr. 2-
05437,02.12.2010. 

2010. RTU projekta FLPP-2010/14 „Keramikas inleju un kompozīta plombu 
piemērotības novērtējums zobu atjaunošanai” vadītāja. 

 2009.-2012. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jauno zinātnieku grupas 
multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, Līg. Nr. 
2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090, vadītāja. 

 2009.-2012. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts pēc vienošanās Nr. 
2009/0201/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/128 „Latvijas starpaugstskolu 
zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā”, Līg. Nr. RTU 01000-
08/2009/24a., dalībniece. 

2009. LZP granta”Diferencēta sastāva un struktūras biokeramisko implantu 
izstrāde rekonstruktīvai ķirurģijai” vadītāja. 

2009.-2010. RTU projekta ZP 2009/34 „Jaunu strukturētu implantu prototipu 
izgatavošana un in vivo pētījumi” vadītāja. 

 2006.-2009. LZP Sadarbības pētījumu projekta Nr.06.0029.5. 
“Bio un ekomateriāli, materiālu un biosistēmu mijiedarbība” vadītāja. 

 2005.-2009. Valsts pētījumu programmas MODERNU FUNKCIONĀLU 
MATERIĀLU MIKRO- UN NANOELEKTRONIKAI, FOTONIKAI, 
BIOMEDICĪNAI UN KONSTRUKTĪVO KOMPOZĪTU, KĀ ARĪ 
ATBILSTOŠO TEHNOLOĢIJ IZSTRĀDE projekta "Perspektīvi 
biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas" atbildīgā izpildītāja, kopš 2006. 
gada -vadītāja.  

2008. 
 
2008. 

IZM/RTU projekta R7336 „Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas 
tehnoloģijai” vadītāja 
IZM/RTU projekta  R7339 „Cieto materiālu mikrostruktūras analīzes ar 
skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas 
tehnoloģijas” izpildītāja.  

2007. IZM/RTU projekta R7222. „Sorbcijas procesu pētījumi uz bio- un 
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ekomateriāliem” vadītāja 
 2006.-2007. EM Nr.6240-06/59 „Inovatīvu biomateriālu un perspektīvu keramisko 

materiālu prototipēšanas centrs” atbildīgā izpildītāja. 
 2005.-2008. LZP projekta Nr.05.1690. „Biokeramikas struktūras attīstība 

biofunkcionalitātes paplašināšanai” vadītāja. 
2002.-2005.  Zinātniskās sadarbības projekta: “Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: 

tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas 
pamatprincipu izstrāde” sadaļas "Biomateriāli un medicīnas jaunās 
tehnoloģijas" atbildīgā izpildītāja. 

Kopš 2006. RTU Promocijas  padomes P-18 
MATERIĀLZINĀTNE eksperte. 
 

Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākās  starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
2010.  23rd European Conference on Biomaterials, 2010, Tampere, Finland 
                                
2010. 

International conference “Functional materials and nanotechnologies 2010” 
FM&NT, Riga, Latvia.    

2010. 12th International and Interdisciplinary Symposium Biomaterials and 
Biomechanics; Fundamentals and Clinical Applications 2010, Essen, Germany 

2009. The 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine, Korea 
                                
2009. 

International Baltic Sea Region conference “Functional materials and 
nanotechnologies” FM&NT- 2009, Riga, Latvia.    

2009. 10th Joint Symposium Rostock-Riga “Biomaterials and bioehgineering for oral 
and maxillofacial surgery”, Riga, Latvia 

2009.  RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija 
2008. 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 

NBC 2008, Riga, Latvia 
2008. Third International Workshop on Advanced Ceramics, Limoges, France 
2008. International Baltic Sea Region conference “Functional materials and 

nanotechnologies” FM&NT- 2008, Riga, Latvia. 
2008.  7th ScanBalt Forum and Biomaterials days,Viļņa, Lietuva 
2008. The international conference Electroceramics XI , Manchester, UK  
2008. 2nd International congress on Ceramics, Verona, Italy 
2008.  RTU 49.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija 
2007. Turku Scanbalt Biomaterials Days, Turku, Finland 
2007. FM&NT-2007, International Baltic Sea Region conference “Functional materials 

and nanotechnologies, Riga, Latvia 
2006.  Biomaterials Symposium Essen, Germany 
2005. 3rd International Symposium on Advanced Biomaterials/Biomechanics, 

Montreal, Canada 
2005. International Symposium „Biomaterialien in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde”, 

Rostock-Warnemünde, Germany 
2005. European Marie Curie Conference „Making Europe more attractive for 

researchers”, Pisa/Livorno, Italy 
2005. Starptautiska izstāde/seminārs Powtech 2005, Nürnberg, Germany 
   
 
Pedagoģiskā darbība: 
 Vadītie promociju darbi: J.Pelšs ( aizstāvēts 2007.), E.Teirumnieks (aizstāvēts 2007), 

J.Ločs (aizstāvēts 2009), D. Loča (aizstāvēts 2009) K.Šalma, 
A.Pavlova, R.Seržāne, Z.Irbe, A.Stunda     
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                                            Recenzētie promociju darbi: 2                                                                                
Studiju programmu vadīšana: 
                                      Specializācijas Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija, Vides        
                                     inženierzinātnes , Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija  Ķīmijas  
                                     tehnoloģijas programmā      
                 
                                   Vadītie maģistru darbi: 14 
                                   Vadītie bakalaura darbi:17 
                                   
                                  Studiju priekšmeti: 
                                           Biomateriālu pamati 3 KP 
                                          Funkcionālie medicīniskie implanti 3 KP 
                                          Biomateriālu  tehnoloģija   10KP 
                                          Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte 3KP 
                                          Biokeramika    2KP 
                                          Cilvēka anatomija un bioloģisko audu uzbūve 2KP 
                                          Materiālmācība 3KP 
                                          Materiālu tehnoloģiju teorētiskie aspekti 7KP 
                                          Materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbība 3KP 
                                          Ievads ķīmijas tehnoloģijā 2KP 
                                          Pedagoģiskā prakse specialitātē   4KP 
                                          Zinātniskie semināri specializācijā  6KP                 
 
                                  Sagatavotie mācību līdzekļi: 

                             Lekciju konspekts „Masas apmaiņas procesi un iekārtas”  
                               (iesiets) 
        

                               Laboratorijas praktikums „Masas apmaiņas procesi un iekārtas” 
                                (iesiets).                                                                                                   

Mācību līdzeklis „Darbs ar skenējošo elektronu mikroskopu” 
(iesiets) 

                             Pārējos priekšmetos-lekciju konspekti datorsalikumā.  
Vieslekcijas: Vieslektors Rostokas universitātē 2008./2009. m.g. 

 
  Tālākizglītība, profesionālā pilnveide:  
    2003. (1 mēnesis)  NATO seminārs- skola „Learn from Nature How to design new 
implantable Biomaterials“, Alvora, Portugāle 
2005-2006 (1 gads stažēšanās) Fr.Šillera Jēnas universitātē EK 6.ietvara Marie Curie 
projekta „Inovatīvās litogrāfijas tehnoloģijas” ietvaros 
 
Organizatoriskā darbība:  
Kopš 1994. Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrības biedre, Biomateriālu sekcijas 

vadītāja 
Kopš 1996. ECerS žurnāla "Journal of the European Ceramic Society" 

redkolēģijas locekle. 
Kopš 1995. Eiropas Keramikas biedrības padomes locekle 
Kopš 1991 Latvijas zinātnieku savienības biedre 
Kopš 2000. Eiropas Biomateriālu biedrība (ESB) biedre. Iedibināta Eiropas 

biomateriālu biedrības ikgadējā R.Cimdiņa stipendija „The Rudolf 
Cimdins Scholarship”. 
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Patenti:  
1. P/10/30. 20.06.2010. A.Skaģers, L.Bērziņa-Cimdiņa, Ģ.Šalms, J.Vētra. Līdzeklis 

kaulaudu rezorbcijas un atrofijas rašanās noveršanai endoprotezēšanā. 
Publikācijas pēdējos 5 gados (nozīmīgākās):  

1. J. Locs, L. Berzina-Cimdina, A. Zhurinsh, D. Loca. Effect of processing on the 
microstructure and crystalline phase composition of wood derived porous SiC 
ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. Apstiprināts publicēšanai 07.08.2010. 

2. J.Locs, L.Berzina-Cimdina, A. Zhurinsh, D.Loca Optimized vacuum/pressure sol 
impregnation processing of wood for the synthesis of porous, biomorphic SiC 
ceramics, Elsevier „Journal of the Europenian ceramics society“, vol.29, Issue 8 
(2009) pp. 1513-1519.  

3. A.Pavlova, L.Berzina-Cimdina, J.Locs , D.Loca, J.Bossert. Preparation and 
characterization of dense TiO2 ceramics. Advances in Science and Technology Vol.54 
(2008) pp.261-264.  

4. L.Berzina-Cimdina, R.Serzane, I.Salma, M.Pilmane, G.Salms, A.Skagers. Drug 
infiltration in porous hydroxyapatite ceramic and tissue response, Integrated 
ferroelectrics  ,Volume 103, Issue 1,  (2008) pp. 66-71. 

5. .Knets, V.Krilova, R.Cimdins, L.Berzina, V.Vitins. Stiffness and strenght of 
composite accrylic bone cements, Journal of Achievements in Materials and 
Manufacturing Engineering, Vol. 20, nr.1-2, (2007) pp.135-138. 

6. I.Rozenstrauha, D.Bajare, R.Cimdins, L.Berzina, J.Bossert, A.R.Boccaccini, The 
influence of various additions on a glass-ceramic matrix composites based on 
industrial waste. J. Ceramics International, Vol. 32, Issue 2, (2006), pp. 115-119.  
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CURRICULUM VITAE 
 

J Ā N I S  B Ē R Z I Ņ Š 
 

Izglītība 
 

 
1968 - 1975 

 
Rīgas Polithniskais institūts 

 
Rādioinženieris dipl. Nr  394115 

 
1958 - 1963 

 
Rīgas Elektromehaniskais 
tehnikums 
 

 
Tehniķa diploms. 

 
2009 

 
Rīgas Tehniskā universitāte 

Profesionālās pilnveides izglītības programma 
30P14106  Akadēmiskā personāla kompetenču 
pilnveide pedagoģijā un IT jomā. Apl. Nr. 047317 

 
Tālākā kvalifikācijas paaugstināšana  un specializētie kursi 

 
Kursu/ semināru 

nosaukums. 
Kursu ilgums  dienas/ gadi. Iestādes 

Seminars “Jauna darba un 
veselības aizsardzības 
kultūra darba vietās” 

20. augusts 2002 22 augusts 2002 EU PHARE Spain – Latvia 
Twinning project “Tālākā 
likumdošanas attīstība un 
institucionālā attīstība” 

Kursi “Kvalitāte kā 
menedžmenta stratēģija” 

5. decembris 
2001 

6 decembris 2001 Valsts administrācijas skola 

Kursi “ Civildienesta 
ierēdņu darbības 

novērtēšanas procedūra un 
rezultāti” 

5 septembris 
2001 

6 septembris 
2001 

Valsts administrācijas skola 

Kursi “Informatīvo sistēmu 
tehnoloģijas” 

19 oktobris 2000 19. oktobris 2000 Valsts administrācijas skola 

Mācību seminārs 
Austrumeiropas publisko 

iestāžu vadītājiem 
“Publiskā sektora 

birokrātisko barjeru 
novēršana” 

26. janvāris 1998 31. janvāris 1998 Pasaules bankas ekonomikas 
attīstības institūts sadarbībā ar 
Valsts administrācijas skolu 

Kursi “ Menedžmenta 
vadība un tālākā attīstība”. 

15. aprilis 1995  19. aprilis 1995 Zviedrijas konsultatīvā kompānija 
OMNIJA un Valsts 

administrācijas skola. 
Kursi  “Tirgus ekonomija 
augsta līmeņa ierēdņiem“. 

11. decembris 
1995 

15. decembris 
1995 

EU – PHARE  projects 
“Aministrācijas reformas 

programma”. 
Darba inspektoru apmācību 

programma. 
Maijs  1993  Septembris 1993 SDO 
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Dalība konferencēs un mācību braucieni 

 
     No       Līdz  

ES darba inspekciju vecāko 
amatpersonu komitejas 

sēdes 

   No 1995 gadam Līdz  2006 -10 SLIC 

Dalība Starptautiskās darba 
inspekciju asociācijas 

kongresos 

1999, 2002, 2005 IALI 

Mācību braciens Vācijā par 
darba inspekcijas apmācību 

un specializācija 

25. jūnijs 2006 1. jūlijs  2006 Apmeklētās institūcijas: 
• Federālais darba un 

veselības institūts, 
• Hamburgas  darba 

inspekcija, 
• Federālā darba un sociālo 

lietu ministrija. 
EU – ASV sadarbības 

konference darba drošības 
jautājumos 

14. septembris 
2005 

16. septembris  
2005 

      ASV  Orlando 

SDO konference 
“Globalizācija, darba 

drošība, perspektīvas un 
stratēģija“. 

24. oktobris 2005  27. oktobris   
2005 

Vācija, Diseldorfa 

Konference “ Ķīmisko vielu 
pielietošana ražošanas 
procesos, drošības aspekti. 

17. maijs  2004   18. maijs  2004 IALI/ILO/EC/HSA 

ES valstu darba inspekciju 
vadītāju seminārs 

18. aprilis  2004   20 aprilis  2004 EU/Īrijas  prezidentūra 

Darba drošības 28 
Starptautiskais kongress 

Diseldorfā. 

 27. oktobris  
2003 

  30. oktobris  
2003 

UN 
ILO 

Azbesta konference 
Drēzdenē 

  3. septembris  
2003 

 6. septembris 
2003 

EU/ILO 

     Mācību brauciens uz 
Vāciju un Luxemburgu 

  21. septembris 
2002 

 3. oktobris  2002 Apmeklētās institūcijas;  
• Vācijas federālais darba 

un veselības institūts, 
• Tiringijas darba inspekcija 
• Darba un veselības izstāde 
• Luxemburgas darba 

inspekcija. 
• Luxemburgas negadījumu 

darbā apdrošināšanas 
aģentūra. 

• ES  Darba un sociālo lietu 
departaments. 

Internacionālais simfozijs 
par darba aizsardzības 
menedžmenta sistēmu 

 Maijs  2001 Maijs  2001 ILO/IALI 
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uzņēmumu līmenī. 

ES konference “Darba 
dzīve“. 

Februāris 2001 Februāris 2001 EU/Zviedrijas prezidentūra 

Mācību brauciens uz Vāciju Oktobris 1994 Oktobris 1994  Apmeklētās institūcijas 
Tirinrijas darba inspekcija. 

Mācību brauciens uz Vāciju 30. oktobris 1993 4. novembris 
1993 

Apmeklētās institūcijas: 
Hesenes pavalsts sociālo 
jautājumu ministrija  

 
Darba gaitas 

 
      Iestādes  nosaukums Darba ilgums  

 
 

                Rīgas tehniskā universitāte 17.10. 2006 Patreiz 
Docents (praktiskais) 
Lektors 

      14.01 
2008 
      
17.10.2006 

       Patreiz 
    14.01.2008 

     Valsts darba inspekcija 
Rīga, LV 101 

03 / 04 / 2006 18/09/2006 

 Ieņemamais amats  Direktora vietnieks 
 

• Starptautiskā sadarbība ( SDO, Starptautiskā darba inspekciju asociācija, ES valstu vecāko darba 
inspekciju amatpersonu komiteja) , sadarbība starp Baltijas valstu darba inspekcijām. 

 
       Iestādes nosaukums                         Darba ilgums  
                   Valsts darba inspekcija No Līdz 
   Datums   Datums: 
 Kr. Valdemāra iela  38  
Rīga, LV 1010 

01 / 02 / 1993 03/04/2006 

 Ieņemamais amats  direktors 
                                                                   

Amata pienākumi. 
 

• Darba inspekcijas darbības plānošana, resursu sadale, stratēģisko uzdevumu noteikšana, 
stuktūras izveide un attīstība, 

• Situācijas analīze un prioritātes noteikšana inspekcijas darbībā  
• Sadarbība ar citām valsts un sabiedriskajām institūcijām valstī un ārvalstīs  
• Darba inspekcijas funkciju novērtējums. 
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Laiks Iestādes, organizācijas. Amati 
1991 - 1993  

Galvenā tehniskās uzraudzības pārvalde 
Industriālā kompleksa darba 

tehniskās inspekcijas vadītājs. 
1987 – 1991 

 
Republikāniskā arodbiedrību padome Darba tehniskais inspektors, darba 

aizsardzības daļas vadītājs. 
1976 – 1987 Rīgas rūpnīca “Medtehnika“ Inženieris, tehnoloģiskā biroja 

vadītājs, galvenais inženieris 
1972 – 1976 

 
Latvijas ZA  Elektronikas un skaitļošanas 

tehnikas institūts 
Inženieris 

1968 – 1972 Rīgas rūpnīca “Medtehnika“ Elektromehaniķis 
1964 – 1968 Dienests armijā 
1964 – 1964 Veselības aizsardzības ministrijas poliklīnika Rentgentehniķis 

 
Valodas  zināšanas 

 
1 Mātes valoda  3 Labas valodas zināšanas 
2 Augsts līmenis  4 Minimālas zināšanas 
 
angļu vācu krievu latviešu  

3 2 2 1 
 

Brīvā laika aktivitātes 
• Lasīšana, muzika, darbs dārzā 
• Mūzika 
• Darbs dārzā 
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Dzīves un darba gājums 

 
1.  Vispārīgās ziņas                      JURIS  BIRŠS    

 

2. Izglītība : 
              1993. - 1998.g.                   Starptautisks projekts  “Testing  in  Baltic”, 
                                                         Helsinki; Somijas tehnisko pētījumu centrs VTT. 
                                                         Tā ietvaros : auditu ekspertu kursi būvmateriālu  
                                                         testēšanā  un kvalitātes sistēmās. 
              1992. g.                              Dr. sc. Ing., būvmateriāli, RTU 
            1987. g.                                 Tehnisko zinātņu kandidāts, Maskavas Vissavie- 
                                                          nības neklātienes inženierceltniecības institūts  
            1975. - 1979.g.                      Neklātienes aspirantūra, RPI 
            1961. - 1970.g.                      Inženieris celtnieks-tehnologs, Rīgas Politehniskais 
                                                          Institūts 
 
      Valodu prasme:                          Latviešu - dzimtā  
                                                          Krievu - tekoši 
                                                          Angļu – vidēji 
        Profesionālās apvienības          Latvijas Būvinženieru savienības biedrs 
                                                          Latvijas Betona savienības biedrs 
 

3.  Darba  pieredze : 
               2004.g.  līdz šim brīdim     -   RTU, Būvniecības fakultātes docents 
               1991.g.      -   RTU Būvniecības fakultātes dekāna  
                                     vietnieks zinātnē 
               1990.g.      -   Rīgas Politehniskais Institūts, Būvmateriālu katedras docents 
               1989.g.      -   RPI, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (Betona mehānikas problēmu  
                                     lab.) 
               1986.g.      -   RPI, ārštata lektors 
               1973.g.     -    Latv. PSR Celtniecības ministrija, projektu tehnoloģiskais trests 
                                     “Orgtehstroj”, laboratorijas vadītājs, galvenais speciālists 
                1970.g.     -    Latv. PSR Celtniecības ministrija, vispārceltniecības trests 
                                      “Jūrmalastroj”. Ražošanas uzņēmumu kombināta galvenais inženieris 
  
             Prasmes :        Būvmateriālu eksperts ( LBS sertifikāts Nr. 20-5358); Datorzināšanas.         
             Intereses :       Astroloģija,   Fen-šui,  filatēlija 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA 
         
Vārds, uzvārds: Viktors Bonders 
Info: RTU docents, asociētais profesors 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
       
Tartu un Kauņā „Miometriskā diagnostika”: no 1998. gada februāra līdz 1998. gada 
oktobrim., sertifikāts Nr. 1113 
Starptautiskais treneru seminārs Maskavā: no 1. – 4.03.2006. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
          
Dr. paed. sporta pedagoģijā G – D Nr. 000037, spec. fiziskā kultūra 
 
ZINĀTNISKĀ DARBA VIRZIENI 
        
Sporta biomehānika 
Sporta pedagoģija 
 
VALODAS           
Krievu: dzimtā 
Latviešu: ļoti labi 
Vācu: labi 
 
PUBLIKĀCIJAS 
          
Publikāciju skaits: 4 
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 17 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
         
Praktiskā darbība: treneris vieglatlētikā 
Pedagoģiskā darbība: RTU asociētais profesors 
 
Cita informācija           
Aktivitātes: RTU Sporta katedras vadītājs.  
 Rīgas domes sporta pārvaldes Vieglatlētikas padomes loceklis. 
 Latvijas augstskolu sporta savienības valdes loceklis. 
 Latvijas vieglatlētikas savienības valdes loceklis.  
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

PERSONAS DATI   

Uzvārds, vārds Dimpere Ināra  

 
VALODAS 

Dzimtā valoda:  latviešu 

Citas valodas:    angļu – brīvi   

 krievu – brīvi 

IZGLĪTĪBA 

1994. -1996. Latvijas Universitāte 

 Angļu valodas un literatūras specialitāte 

 filologs 

 Maģistra diploms Nr. 002039 

1977. -1989. Latvijas Valsts Universitāte 

 Angļu valodas un literatūras specialitāte 

 filologs, pasniedzējs 

 Diploms Nr. PB 159907 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 

 Nav piešķirti 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

2009. Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija, Angļu valodas 
skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programma 
“Language Learning and Acquisition: Sharing Experiences”, 
20 akad.stundas. Programmas kods A2 - 9014140408, Rīga, 
Latvija 

2007. Konference “41st International Annual IATEFL 
Conference” 18.-22.aprīlis, Aberdīna, Lielbritānija 

2007. LR Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības satura un 
eksaminācijas centrs: tālākizglītības programma “Valsts 
izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras 
veidošana un izvērtēšana” 12 stundas. Programmas kods A-
9014320040 

2007. Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija, Angļu valodas 
skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programma 
“Evaluating Successful Practices”, 20 akad.stundas. 
Programmas kods A2 - 9014140408, Rīga, Latvija 

2006. Konference “2nd Longman Tertiary Level Conference: THe 
History of Innovation: The Role of the Teacher in the 
Classroom of Adult Teachers”, 4 akad.stundas, Rīga, Latvija 

 
DARBA PIEREDZE 

2009. – pašlaik  Rīgas Tehniskā universitāte 
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 SESMI 

 Valodu docētāju grupa, prakt. docents 

2008. – 2010.  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola 

 lektore 

2003.– 2008. Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

 lektore 

2002.– 2008. SIA “Mirte” 

 kursu vadītāja 

2000.– 2001. ANS mācību centrs 

 angļu valodas akadēmiskās apmācības vadītāja 

1994.– 2001. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

1994.– 1995. LR Izglītības un zinātnes ministrija  

 Izglītības satura un eksaminācijas centrs 

 svešvalodu speciāliste 

1983.– 1994. Rīgas 85.vidusskola 

 skolotāja 

1982.– 1983. Rīgas 45.vidusskola 

 skolotāja 

1981.– 1982. Rīgas 8. astoņgadīgā skola 

 skolotāja 
 

PUBLIKĀCIJAS  
1. Kaftan M., Strnadova Z. Modern Business English in Communication 

tulkojums. 2010.g. Zvaigzne ABC 
2. Kaftan M. Modern English in Enterprise tulkojuma rediģēšana. 2009.g. 

Zvaigzne ABC 
3. Kaftan M. Modern Business English in E-Commerce tulkojums. 2008.g. 

Zvaigzne ABC 
4. “Angļu valoda tabulās un shēmās” Apgāds Zvaigzne ABC, 2006 
5. Paraugprogramma “Angļu valoda vidusskolai”, IZM ISEC 2007 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Mācību metodiskā izstrādne specialitātēm “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 
“Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (terminoloģijas apguves 
uzdevumi ORTUS vidē) 
Mācību metodiskā izstrādne specialitātei “Mārketinga un tirdzniecības ekonomika” –
(teksti, kontroljautājumi teksta izpratnes pārbaudei, galvenie termini) 
Mācību metodiskā materiāla paketes sastādīšana profesionālo maģistru programmu 
priekšmetiem Speciālā angļu valoda un Lietišķā angļu valoda 
 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādēs – 14 gadi 
Lekciju kursi 
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Speciālās angļu valodas kursi profesionālo un akadēmisko bakalauru un maģistrantūras 
studiju līmeņiem: 

- lietišķās angļu valodas kursi; 
- speciālo jomu angļu valodas kursi: 

o uzņēmējdarbība un vadīšana 
o uzņēmējdarbības loģistika; 
o starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana; 
o mārketinga un tirdzniecības ekonomika; 

 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Angļu valodas mācīšanas koncepcijas un kursu standartu izstrāde un koordinēšana 
IEVF/SESMI akadēmisko, profesionālo bakalauru un maģistrantūras programmām. 
Angļu valodas programmu sastādīšana/aktualizācija un tulkošana angļu valodā 

atbilstoši jaunajām prasībām: 
1. Profesionālo maģistru studiju priekšmetiem: 

VID530 Lietišķā angļu valoda  
            VID501 Speciālā angļu valoda 

2. Profesionālo bakalauru studiju priekšmetiem: 
 HDG340 Angļu valoda (papildkurss ekonomistiem) 

HDG405 Angļu valoda  
HDG402 Speciālā angļu valoda 
VID702 Angļu valoda 
VID704 Angļu valoda 
VID705 Speciālā angļu valoda 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1995. – 2008. LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Izglītības un satura centrs, 
Angļu valodas valsts olimpiādes organizēšana un satura izstrāde 
2006. – 2008. Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente 
 

CITA INFORMĀCIJA 
1993 – pašlaik Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija biedre 
2007. – pašlaik LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Izglītības un satura centrs, 
Angļu valodas valsts pārbaudes darbu satura izstrāde 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Sandra Gudzuka 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu; angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 1996- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
  Psiholoģijas maģistre 
 
 1984- Ļeņingradas valsts universitātes Psiholoģijas fakultāte 
  Psihologa pasniedzēja diploms 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 2007- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes doktorante 
DARBA PIEREDZE 
 RTU HI Sociālo zinātņu katedras prakt. docente no 2007. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers Prior Learning. 
TIMA-Balt. ( Leonardo projekts) Pētniece. 
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā. ESF, 2006./07.  
Pasniedzēja 
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. RTU sociologu grupas empīrisks 
pētījums.2004./ 2005 
Doktorantūras studijas 2007-2010. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
Specializācija: Psiholoģiskā pedagoģija. Promocijas darba tēma: Augstskolas pedagogu 
darba motivācija. 
Arodizglītības akcentu maiņa. IZM, ESF starptautisks projekts. 2000.- 2002gg.  
dalībniece. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes: 

Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 2002 
Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu Latvijas uzņēmumā. 2003 
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. 2004 

Attitude as an aspekts of vocational pedagogues professional competence.//Žurnāls 
Vocational Education.Research and Reality.Kaunas, Lietuva, 2009/17 
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Mācību un metodiskie līdzekļi 
Grupas lēmumu pieņemšana. Met. rakstu krājumā: Industriālās attiecības. RTU, 
2004 
Pedagogu komunikatīvā kompetence un saskarsmes problēmas. Zin.rakstu 
kr.Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001 
 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
 
RTU  ikgadējās Zinātniskās konferences  
2007. – referāta tēma „ RTU studentu apmierinātība ar studiju vidi.” 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē- kopš 1994.gada RTU 
RPIVA 2007/ 08 m.gg. 
 
Lekciju kursi 
Saskarsmes pamati - 2 KP 
 Sociālā psiholoģija – 2 KP 
 Saskarsmes psiholoģija – 2 KP 
 Organizāciju psiholoģija 
 
CITA INFORMĀCIJA 
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas locekle.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Vārds uzvārds: Jānis Ievinš 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: Angļu, krievu 
 
IZGLĪTĪBA 
No 1981.-1984.gadam 
Rīgas Politehniskais institūts 
Aspirantūra 
 
no 1974.- 1979.gadam 
Rīgas Politehniskais institūts 
inženieris- ekonomists 
 
no 1971.- 1974.gadam 
Rīgas 1. vidusskola 
 
No 1963.-1971. gadam 
Rīgas 9. astoņgadīgā skola 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1993.g. - Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds 
1984.g. - Ekon. zinātņu kandidāta grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2007.gada 12.septembris 
”Drošas darba vietas iniciatīva” 
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts darba inspekcijas 
rīkotajā seminārā, Rīgā. 
 
2005.gada 22.09.-25.09. 
Second International Scientific-Technikal Conference ”ECOLOGY AND LIFE 
PROTECTION OF INDUSTRIAL-TRANSPORT COMPLEXES” ELPIT-2005, 
Togliatti, State University, Russia. u.tt. 
 
DARBA PIEREDZE 
No 2007.gada līdz šim brīdim 
RTU IEVF Darba un civilās aizsardzības institūts 
direktors 
2007.g.-Profesors 
 
no 2002.gada līdz šim brīdim 
Rīgas Tehniskā universitāte  
Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs 
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No 2003.-2007.gadam 
Rīgas Tehniskā universitāte : 
Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžas programmu nodaļas direktors 
 
2004.g.-Asoc.profesors 
 
no 1998.- 2003.gadam 
Rīgas Tehniskā universitāte. Komerczinību koledžas 
Direktors 
 
no 1993.-1998.gadam 
SIA "Russo-Balt VZ" 
Viceprezidents 
 
no 1991.-1993.gadam 
Latvijas Agrārās ekonomikas institūts 
agromarketinga sektora vadītājs 
 
no 1986.-1991.gadam 
Rīgas Politehniskais institūts 
laboratorijas vadītājs, vad. zin.līdzstrādnieks 
 
no 1984.-1986.gadam 
Rīgas Politehniskais institūts 
vecākais pasniedzējs, vec. zin. līdzstrādnieks 
 
no 1979.-1984.gadam 
Rīgas Politehniskais institūts 
DZO psihofizioloģisko pamatu problēmu zinātniski pētn.lab.inženieris, 
jaun.zin.līdzstrādnieks 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
2008.gads 
IZM-RTU pētniecības projekta “VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli 
tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums” vadītājs 
 
2007.gads 
INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīvas riska 
vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” dalībnieks 
 
2007.g. 
IZM- RTU pētniecības projekta „Pieļaujamā ugunsgrēka riska zinātniskais pamatojums 
Latvijā” vadītājs 
 
2007.g. 
ZM- RTU pētniecības projekta „Sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības zinātniski 
pamatota novērtējuma faktoru izpēte un analīze” 
dalībnieks. 
 



 185 

2006.g. 
IZM- RTU pētniecības projekta „Ugunsgrēka riska kvantitatīvā vērtējuma metodikas 
izstrāde Latvijas mācību iestādēm” 
vadītājs 
 
Piezīmes: LR Labklājības ministrijas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertu 
grupās Darba aizsardzība: likumdošanas aktu un izglītības programmu izstrādāšana 
dalībnieks. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskajos izdevumos 
Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē, pēdējo 6 gadu laikā 
1. J.Ieviņš. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi un viņu efektivitāte./līdzautori Jemeļjanovs V., 
Sulojeva J.// RTU-50 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference   Tehnogēnās vides 
drošības zinātniskās problēmas. Rīga, 15.-16. oktobris,2010. 
2. J.Ieviņš. Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu ergonomiskie risinājumi./ 
līdzautori H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Praude// RTU-50 Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference   Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas. Rīga, 15.-16. 
oktobris,2010. 
3.Yanis Ievins. Technogene Risks in Development of the Baltic Sea Region./ Co-author 
A.Yemelyanov// International conference “Problems of Development and Transborder 
Co-operation in North- Eastern Borderland of the European Union.Torun, Poland, May, 
2009. 
4.  J.Ieviņš. Saimnieciskās darbības radītā vides piesārņojuma novērtēšana. / līdzautors 
Dz.Atstāja// RTU-49 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tehnogēnās vides 
aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 9-10 oktobris,2008. 
5. J.Ieviņš. Tiesisko risku analīze un to aspekti./ līdzautori A.Šmidre, A.Jemeļjanovs, Ž. 
Švertiņa// RTU-49 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tehnogēnās vides 
aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 9-10 oktobris,2008. 
6. J.Ieviņš. Psihoemocionālā stresa ietekme uz skolotāja darbspējām. /līdzautori 
N.Dimbovska, Ž.Roja// RTU-49 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 9-10 oktobris,2008. 
7. J.Ieviņš. Fiziskās slodzes novērtējums ugunsdzēsēju- glābēju darbā. / līdzautori 
I.Pencis, V.Kaļķis// RTU-49 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tehnogēnās 
vides aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 9-10 oktobris,2008. 
8. J.Ieviņš. Videi draudzīgu nozaru veicināšana Latvijas tautsaimniecībā. / līdzautore 
Dz.Atstāja// Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas 
un risinājumi”. Rēzekne, 17. aprīlis,2008. 
9. J.Ievinsh. Integrated management systems in Latvia: application and future challenges. 
/ līdzautore T.Tambovceva// 5th Internacional conference: Management of technological 
changes. Alexsandroupolis, Greece, August 25-26, 2007. 
10. Ya.Ievinsh. Environmental and economical impact of  technogene risks upon 
development of Baltic Europe. /līdzautors A.Jemeļjanovs// IV Internacional Seminar: 
Development of Baltic Europe. Torun, Poland, june 15-16, 2007. 
11. J.Ieviņš. Zinātnes un izglītības lomas un nozīmes paaugstināšana tehnogēnās vides 
problēmu risināšanā./līdzautors A.Jemeļjanovs//, RTU Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 30.marts,2007. 
12. J.Ieviņš. Darba aizsardzības informācijas sistēmas izveidošanas principi./līdzautors 
J.Saulītis//, RTU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tehnogēnās vides 
aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 30.marts,2007. 
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13. J.Ieviņš. Ergonomisku risku analīze metālapstrādes uzņēmumos./līdzautori M. 
Jansone, Ž.Roja, V.Kaļķis//. RTU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 30.marts, 2007. 
14.  Иевиньш Я.И. Оценка состояния техногенной безопасности г. Риги и ее 
комплексное обеспечение в контексте развития города./ līdzautori A.Jemeļjanovs, V. 
Jemeļjanovs, J. Sulojeva// I Международная конференция: Безопасность технологии 
управления. Тольятти, 22-25 сентебря ,2005. 
15. Иевиньш Я.И. Системный подход к обеспечению техногенной безопасности./ 
līdzautori A.Jemeļjanovs, Ž. Švertiņa // I Международная конференция: Безопасность 
технологии управления. Тольятти, 22-25 сентебря ,2005. 
16. J.Ieviņš. Personāla sagatavošanas problēmas ekoloģijas un tehnogenās drošības jomā. 
/ līdzautori K. Didenko, A.Jemeļjanovs, V.Cudečkis// RTU Starptautiskā zinātniskā 
konference: Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Rīga, 2004. gada 
14.-17. oktobris. 
17. J.Ieviņš. Tautsaimniecības attīstība un profesionālās augstākās izglītības veidošanās 
Latvijā./līdzautore B.Levina// RTU Starptautiskā zinātniskā konference:Tautsaimniecības 
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Rīga, 2003.gada 9.-11.oktobris, RTU 
Zinātniskie raksti, -Rīga,2004. 
18. Иевиньш Я. Предпосылки к реализации техногенных рисков./līdzautori  
A.Jemeļjanovs,J.Puškina, V.Cudečkis// VIII Международные научные чтения ”Белые 
ночи- 2004”, Риски в современном мире: идентификация и защита г.Санкт-
Петербург, Россия, 2-4 июня 2004г. 
19. J.Ieviņš. Latvijas iedzīvotāju un vides aizsardzība no tehniskiem un dabas draudiem./ 
līdzautori A.Jemeļjanovs, L.Iļjinska, V.Cudečkis// Starptautiskā zinātniskā konference: 
Drošība un tautas attīstība. Daugaupils, 1.-2. jūnijs, 2004. 
 
Mācību metodiskie līdzekļi 
1. Vides aizsardzība no tehnogēno avāriju un katastrofu ģenerētajiem piesārņojumiem. 
P.Šmidre, A.Jemeļjanovs, J.Ieviņš.- Rīga, RTU,2008.- 138lpp. 
2. Darba aizsardzība. J.Ieviņš, V.Kozlovs, V.Ziemelis, J.Bērziņš.- Rīga, RTU, 2007.- 286 
lpp. / nodota redakcijā/. 
3. Objektu risku novērtēšana. J.Ieviņš, A Jemeļjanovs, J.Puškina. -Rīga, RTU, 2007.- 270 
lpp. 
4. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.-Rīga: RTU, 
2006.- 41 lpp. 
5. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālo 
studiju programmā „Darba aizsardzība”.-Rīga: RTU, 2005.-10 lpp. 
6. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.-Rīga: RTU, 
2005.- 35 lpp. 
7. Studiju darbu un mācību prakses atskaites izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 
norādījumi.-Rīga: RTU, 2004.- 31 lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
Skat. Publikācijas zinātniskajos izdevumos 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 25 gadi. 
Vadītie promocijas darbi: 
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- Apkārtējās vides piesārņojuma ekonomiskais novērtējums dabas aizsardzības 
pasākumos Latvijā. Doktorante Dz. Atstāja.-/ 

- Ugunsdrošības aizsardzības ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodoloģija. 
Doktorante J.Sulojeva.-/ darbā tiek pilnveidota ekonomiskā komponente/. 

Vadīti maģistra darbi: 42.     
 
Lekciju kursi 
Studiju priekšmeti: 
Darba aizsardzības pamati- 1KP ; 
Darba aizsardzība un drošība- 4KP ; 
Uzņēmējdarbības vadīšana- 4KP ; 
Uzņēmējdarbības vadīšana- 2KP  
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Profesionālā maģistra studiju programmas „Darba aizsardzība”  IGA0- izstrādes autors, 
dalībnieks un studiju programmas direktors. 
Piedalīšanās studiju programmas „ Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā”- 
darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai. Pr. Šifrs 20852 LR 
IZM 2002.g.- izstrādē. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
Latvijas Darba devēju konfederācijas Darba aizsardzības ekspertu komisijas loceklis no 
1994.g.; 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Tehnogenās vides aizsardzības zinātniskās 
problēmas”. Rīga, RTU- 30.marts, 2007. – organizācijas komitejas un redkolēģijas 
priekšsēdētājs; 
RTU Akadēmiskās sapulces loceklis no 2003.g līdz šim brīdim; 
RTU Senāta loceklis no 2005.g. līdz šim brīdim; 
RTU IEF Domes loceklis no 1999.g. līdz šim brīdim; 
RTU nozares studiju programmu „Vides un Darba aizsardzība” komisijas 
līdzpriekšsēdētājs- līdz šim brīdim; 
RTU Darba un civilās aizsardzības institūta direktors līdz šim brīdim; 
RTU Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs līdz šim brīdim; 
LR LIAA projektu tehniskais eksperts Darba drošībā. 
RTU Ekonomikas un Vadībzinību nozaru profesoru padomes loceklis no 2010.g. 
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CURRICULUM VITAE 

Marija Iltiņa 
 
DARBA VIETAS 
ADRESE: 

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte, Inženiermatemātikas katedra, Meža iela 
¼ - 146,  Rīga, LV-1007, tālr./faks 67089528/67089694 

IZGLĪTĪBA UN 
ZINĀTNISKIE 
GRĀDI 

1993.  
 
 
 
1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 1983.-
1985. 

 
1971.-
1976. 
 
 

Inž. zinātņu doktore (Dr. sc. Ing)(Rīgas 
Tehniskās universitātes Promocijas padome 
P-03,  diploma nr. B-D Nr. 000719).  
Tehnisko zinātņu kandidāte (Lietuvas ZA 
Enerģētikas fizikāli -  tehnisko problēmu 
institūta Specializētā padome K011.04.01, 
diploma nr. TH Nr. 113973), disertācijas 
tēma: “ Siltumfizikālu raksturlielumu 
noteikšana, izmantojot merījumu rezultatus 
cilindriskā laukā.”  
Aspirantūra Rīgas Politehniskā institūta 
Augstākās matemātikas speciālo kursu 
katedrā. 
Studijas Rīgas Politehniskā institūta, 
Automātikas un Skaitļošanas Tehnikas 
fakultātē, specialitātē „Pielietojumu 
matemātika”. 

INFORMĀCIJA 
PAR DARBU 

  

1990. – pašlaik 
 

docente RTU Inženiermatemātikas katedrā  
 

1985. - 1990 
 
1980. - 1983 
 
1976. - 1980 
2003.-2007 

Vecākā pasniedzēja RTU Lietišķās matemātikas katedrā 
asistente RPI Augstākās Matemātikas Speciālo Kursu katedrā 
inženiere RPI Siltumenerģētikas katedrā 
lektore Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa 
Administrēšanas Augstskolā. 

ZINĀTNISKIE 
GRANTI UN 
PROJEKTI 

  

 1. ESF projekts. ”Vispārīgo dabas zinātņu multimediju 
mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu 
inženierzinātņu studentiem”. Termiņš 1.10.2005–
30.09.2008. Līgums 
Nr.2005/0127/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/
0007.  

2. ESF projekts. ”RTU inženierzinātņu studiju 
programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem”.  Līgums 
Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007. 

3. ESF projekts. „Studiju programmu vispārējo mācību 



 189 

kursu metodiskā un tehniskā nodrošinājuma 
pilnveidošana”. Līgums Nr. 
2006/0243/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0029/0
098 

SVARĪGĀKĀS 
PUBLIKĀCIJAS 
(pēdējo 6 gadu 
laikā) 

 

1. Iltins I., Iltina M. Calculating Dependence of Diffusion Coefficient on 
Concentration following Concentration Measurements in Initial Process Stage. 
Scietific Proceedings of Riga Technical University. Series – Computer Science. 
Sērija 5, Sējums 29 (48), Rīga, RTU, 2006, p. 111. – 115. 

2. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for Leak and 
partial Blockage detection in pipelines. Third International Conference of Applied 
Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 18, 2006, p. 126. 

3. Iltiņš, M. Iltiņa. Difūzijas vienādojuma ar vienkāršāko nelinearitāti analītisks 
risinājums. Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskā zinātniskā konference,      
2006, lpp. 30. 

4. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitliskās metodes. Rīga, RTU, 2002, 95 lpp. (Atkārtots 
izdevums 2005) 

5. Iltina M., Iltins I. Generalized Taylor Series and its application for calculating 
convolution. Scietific Proceedings of Riga Technical University. Series – 
Computer Science. Sērija 5, Sējums 33 (49), Rīga, RTU, 2007, p. 89.-93. 

PEDAGOĢISKAIS 
DARBS 

1. Matemātika ( pamatkurss). 
2. Matemātikas papildnodaļas. 
3. Skaitliskās metodes. 
4. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 

(neklātienei). 
GALVENIE 
ZINĀTNISKIE 
DARBĪBAS 
VIRZIENI 

Tiešie un apgrieztie siltumvadīšanas uzdevumi. 

DALĪBA ZINĀTNISKĀS  UN  
METODISKĀS KONFERENCĒS  
(pēdējo 6 gadu laikā) 

 
 

1. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for Leak and 
partial Blockage detection in pipelines. Third International Conference of Applied 
Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 18, 2006, p. 126. 

2. I. Iltiņš, M. Iltiņa. Difūzijas vienādojuma ar vienkāršāko nelinearitāti analītisks 
risinājums. Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskā zinātniskā konference, 
2006. gada 12. – 14. oktobris, lpp. 30. 

3. M. Iltina, I. Iltins, I. Volodko. Temperature Field Created by Lasting Variable 
Exteral Influence. Fourth International Conference of Applied Mathematics, 
Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2007, vol. 2, p.218. 

4. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Par vispārinātās Teilora rindas pielietošanu siltumvadīšanas 
vienādojuma risināšanā. Rīgas Tehniskās Universitātes 49. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2006. gada 13. – 15. oktobris, lpp. 31. 

5. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Diffusion Process Nonlinearity According to 
Mass Measurments. 13th WSEAS International Conference on Applied 
Mathematics. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 15-
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17, 2008. p. 105. – 109. 
6. M. Iltina, I. Iltins. Determining Temperature conduction Coefficient as per 

Temperature Measurments at Variable Boundary Conditions. 14th International 
Conference. Mathematical Modeling and Analysis. Daugavpils, Latvia, May 27-
30, 2009. p. 33. 

7. I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Blackboard Learning System 
Application for Teaching Mathematics. 35th International IGIP Symposium in 
cooperation with IEEE/ASEE/SEFI, 2006 – 09 – 18, Tallin, Estonia, p. 76. 

8. I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Additional Opportunities for Teaching 
Mathematics by Means of Online Mathematical Courses.  SEFI and IGIP Annual 
Conference 2007, Miskolc, Hungary, July 1-4, 2007. p. 23. 

9. I. Iltins, M. Iltina. Teaching Numerical Methods with “Mathematica” at Riga 
Technical University. 5th WSEAS/IASME International Conference on 
Engineering Education (EE’08), Heraklion, Greece, July 22-24, 2008. p. 460. 

10. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Heat Exchange Coefficient on the Boundary of a 
Solid Body Using Temperature Measurments Inside the Body. 8th Latvian 
Mathematical Conference. Valmiera April 9-10, 2010. p. 35. 

11. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Heat Exchange Coefficient as per Temperature 
Measurements Inside a Solid, 15 th International Conference Mathematical 
modeling and analysis, May 26-29, 2010 Druskininkai, Lithuania, p.31. 
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Dzīves un darba gājums (CV ) 
 
1. Vispārīgās ziņas: 
PERSONAS DATI 

 
Uzvārds, Vārds: Vladimirs Jemeļjanovs 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: krievu 
Citas valodas: latviešu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1997.g.  Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) 
1976.g.-1981.g. PSRS IeM Maskavas augstākā inženieru ugunsdzēsības   

tehniskā skola, maģistrs, specialitāte – ugunsdrošība un 
ugunsdzēsības tehnika,  

1972.g.-1975g.. PSRS IeM Ļeņingradas ugunsdzēsības tehniskā skola, specialitāte 
– ugunsdrošība un ugunsdzēsības tehnika, tehniķis 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
“Ēku iekšējo ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana”, 1997.g., 
Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Kopš 1999.g.   Rīgas Tehniskā universitāte, docents , asoc.profesors,  
2002.g. - 2004.g Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, direktors 
1986.g. - 2002.g. LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  

priekšnieka vietnieks 
 
2.Zinātnātniska kvalifikācija. 
2.1 Zinātniskās publikācijas izdevumos   

- V.Jemeļjanovs.J.Sulojeva V.Jemeļjanovs, N.Kabanovs. Ugunsdzēsības depo skaita 
optimizācija un sabiedrības drošība// Cilvēktiesības un sabiedrības drošība. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. – Rīga: LPA, 2004.g. - 6.lpp. 

 
- B.Емельянов В.Сулоева Е., Иевиньш Я., Емельянов А.. Oценка состояния 
техногенной безoпасности города Рига и ее комплексное обеспечение в контексте 
развития города// Meждународная научная конференция «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» (Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук.), т.1. – Тольятти: Специальный выпуск ELIPT, 2005. – 5.стр. 

 
- Емельянов В., Сулоева Е., Зиемелис М., Емельянов А.,., Иевиньш Я. Проблемы 
определения категории помещений по взрывопожаробезопасности// Сборник трудов 
первого международного конгресса (Третий международной научно-технической 
конференции) «Экология и безопаснoсть жизнедеятельности промышленно-
транспортных комплексов», т.3. – Тольяти: ELPIT, 2007. - 4.стр. 



 192 

-  Емельянов В.,Сулоева Е., Иевиньш Я., Емельянов А., Емельянов В., Диденко К. 
Обоснование допустимого уровня пожарного риска в Латвии // Meждународная 
научная конференция „Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно - 
транспортных комплексов», т.1. -  Тольятти: ELIPT, 2007. – 7.стр. 
- V.Jemeļjanovs ,J.Sulojeva, V.Edins. Bīstamo zonu ģeometrisko parametru noteikšana 
gāzu, šķidrumu tvaiku, putekļu sprādzienu gadījumos// Tehnogēnās vides aizsardzības 
zinātniskas problēmas.Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. – 
Rīga: RTU, 2007. -  7. lpp. 
- Емельянов В ,Сулоева Е., Зиемелис М.. Проблемы определения категории 
помещений по взрыввопожароопасности и зон взрыввопожароопасности// 
Международные научные чтения «Белые ночи – 2008», ч.2. – Санкт-Петербург: 
МАНЭБ, 2008. - 5.стр. 
- Емельянов В, Сулоева Е., Иевиньш Я., Емельянов А., Диденко К. Обоснование 
допустимого уровня пожарногориска и управление им в Латвии// Международные 
научные чтения «Белые ночи – 2008», ч.2. – Санкт-Петербург: МАНЭБ, 2008. - 8.стр. 
- V.Jemeļjanos ,J.Sulojeva, M.Ziemelis.. Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes 
paaugstināšana// Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 2008. - 8.lpp. 
- V.Emelyjanovs, M.Ziemelis, E.Sulojeva.:To the question of increasing of efficiency of fire 
extingushing //Sekond Internanational Environnental congress .IV.-Togliatti:ELPIT ELIPT, 
2009. –6.lpp. 
- V.Emelyjanovs, D.Salinysh.Influence of ultrasound to the fire- extinguishing properties of 
water// Sekond Internanational Environnental congress .IV.-Togliatti:ELPIT,2009- 5.lpp. 
- V.Jemeļjanos ,J.Sulojeva,R.Buls. Sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības riska faktoru 
novēršana//.50 RTU Starptautiskā zinātniskā konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 
2009. - 5.lpp. 
     - V.Jemeļjanos ,J.Sulojeva, M.Ziemelis.. Uguns dzēšanas līdzekļi un to efektivitātes 
paaugstināšanas paņēmieni//.50 RTU Starptautiskā zinātniskā konferences zinātniskie raksti. 
– Rīga: RTU, 2009. - 6.lpp. 
        - V.Jemeļjanos ,J.Sulojeva,I. Grigorjeva. Riska faktoru novērtēšanas metodikas 
pilveindošana uzņēmumos, kuros tiek pielietotas spādzenbīstamas tehnoloģijas un viņu 
efektivitāte//.51 RTU Starptautiskā zinātniskā konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 
2010. - 9.lpp. 
- V.Jemeļjanos ,J.Sulojeva, J.Ieviņš . Ugunsdrošības aizsardzības sistēmas 
ekonomiskāsefektivitātes noteikšanas teoreētiskie pamati//.51 RTU Starptautiskā zinātniskā 
konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 2010. - 8.lpp. 
 

2.2 Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs: 
 

- Starptautiskā konference „Cilvēktiesības un sabiedrības drošība”, Rīga, 2004.g. 
- Meждународная научная конференция „ Экология и безопасность 

жизнедеятельности ELPIT - 2005” Toljati, 09.2005 
- Международная конференция „Подготовка кадров в системе 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций” 
Санкт-Петербург, 2006, 15-17.09 

- Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tehnogēnās vides aizsardzības 
zinātniskās problēmas”, 2007.g. 30.03.2007, RTU, Rīgā, 2007.g. 

- Meждународная научная конференция „Экология и безопасность 
жизнедеятельности промышленно - транспортных комплексов ELPIT - 
2007”, Toljati, 20-23.09.2007 
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- International Ecological Symposium ”The Way Out from Global Ecological 
Crisis” Saint-Petersburg, Russia, 2008. 

- ERRICA project Planning Workshop in Tallinn the 2008, 25th-27th of March 
- Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tehnogēnās vides aizsardzības     

zinātniskas problēmas”,.10-12.10. 2008.g. RTU, Rīgā, 2008.g. 
- Sekond Internanational Environnental congress, ELPIT.Togliatti, Russia, 24-   29.09.2009.g. 

- 50 RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Rīgā, RTU, 15-16.10.2009.g.  
- -  51 RTU  - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Tehnogēnās vides 

aizsardzības zinātniskas problēmas” RTU, Rīgā, 2010.g. 15.10.,  
 
2.3 Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 
- 2010.g. Internacional Finanse Corporation A Member of the Wolrd Bank Group) (IFC)  
par  risku novērtēšanu ugunsdrošības jomā Tadžikistānā, projekta  eksperts un 
konsultants 
- 2006.-2008.g. – „Pārrobežu sadarbības iniciatīva, krīzes vadības sistēmas Latvijas un 
Lietuvas kaimiņu reģionos” 2006-2008. g. ERAF līdzfinansējums, kopā ar Jelgavas 
pilsētas Domi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Rīgas Tehnisko universitāti, 
projekta vadītājs no RTU puses.  
2.4 Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošana: 
- 2008.g. - IZM - RTU Projekts R7364 „VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā 
materiāli-tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums ”, pētnieks - 
izpildītājs. 
- 2007.g. - IZM - RTU Projekts R7219 „Pieļaujamā ugunsgrēka riska zinātniskais 
pamatojums Latvijā”, pētnieks - izpildītājs. 
- 2006.g. – 2007.g. - RTU Projekts Nr.28-2006/11 „Sprādzienbīstamības un 
ugunsbīstamības zinātniski pamatotu izvērtējumu faktoru analīze”, projekta vadītājs. 
- 2006.g. - IZM - RTU Projekts U7112 ”Ugunsgrēka riska kvantitatīva vērtējuma 
metodikas izstrāde Latvijas mācību iestādēm”, pētnieks - izpildītājs. 
- 2005.g. -  Latvijas Policijas pasūtījums par A/s „Komēta” ugunsgrēka ekspertīzi,  
krimināllieta Nr. 1095139801 
 
2.5 Patenti: 
-  Nr.11668, indekss A62C5/00 ”Ugunsdzēšanas maisījums” 
 
- Nr.11669, indekss A62D1/00 “Ugunsdzēšanas maisījums” 
 
3. Pedagoģiskā kvalifikācija 
3.1. Vadītie promocijas darbi; 

- doktorantam M. ZIEMELIM ”Uguns  dzēšanas  ar   ūdeni efektivitātes  
paaugstināšana” aizstāvēja 2009.g.; 
- doktorantam Dz.SALIŅAM ”Automātikās ugunsdzēšanas ierīces un to efektīga 
izmantošana”(  pabeidz 2010.g doktorantūru) 

3.2. Maģistrantu un inženieru darba vadība: 
- Zinātniskais vadītājs11 maģistra darbiem laika periodā no 2006.-2010.g; 
- Zinātniskais vadītājs 10 ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieru 
diplomprojektiem laika periodā no 2006.-2010.g 

 3.3. Lekciju kursi 
-„Civilā aizsardzība” RTU bakalaura un inženiera programmā ICA105, ICA 301 1 KP; 
-„Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” RTU maģistra akadēmisko studiju  
programmā.3.KP; 
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-„Ugunsdrošības profilakse”UCAK 1.līmeņa profesionālo studiju  programmā 3 KP; 
-Ugunsdrošības profilakses organizācija” profesionālo studiju programmā  
„Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, RTU 2.KP. 
 
3.4. Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 
-  „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, 
Padomes sēdes 2003.g.21.02. lēmums Nr4 ); 
- „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studija programma (kods 4686106, RTU Senāts 2005.gada 27.jūnijā, protokols Nr.497, 
IZM akreditācija-2007-2013g.); 
- „Civilā aizsardzība” RTU bakalaura un inženiera programmā ICA105,301. 

       
3.5. Studiju programmu izstrāde un vadīšana 

- „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studija programma (kods 4686106, RTU Senāts 2005.gada 27.jūnijā, protokols Nr.497, 
IZM akreditācija-2007-2013g.), programmas direktors. 
- „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 
Padomes sēdes 2003.g.21.02. lēmums Nr4 ), Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
koledžas direktors; 
- Profesijas standarts „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris” PS 0278, 
apstiprināts ar IZM 2004.gada 17.septembra rīkojumu Nr.537, darba grupas vadītājs;     
- Profesijas standarts „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris” jaunā  versija 
2009.g., darba grupas loceklis. 

3.6. Mācību un metodiskie līdzekļi: 
- V.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, M.Ziemelis „Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu 
un aizstāvēšanu profesionālo studiju programmā „Ugunsdrošība un civilā 
aizsardzība”/Nolikums apstiprināts nozares studiju programmu „Darba aizsardzība un 
civilā aizsardzība” komisijas sēdē 2010.gada15.maija, protokols Nr.2.;  
-. V.Jemeļjanovs, J.Sulojeva ´Civilā aizsardzība’”Laboratorijas darbi  .RTU. 2009.g. 
ISBN978-9984-32-413-5 
meļjanovs, J.Ieviņš, J.Ķipsna, V.Jurēnoks „Nolikums par prakses organizēšanu, 
īstenošanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālo studiju programmā „Darba 
aizsardzība”/Nolikums apstiprināts nozares studiju programmu „Darba aizsardzība un 
civilā aizsardzība” komisijas sēdē 2005. gada 13. septembrī, protokols Nr.1.; 
- V.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, „Nolikums par diplomprojektu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
profesionālo studiju programmā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”/Nolikums 
apstiprināts nozares studiju programmu „Darba aizsardzība un civilā aizsardzība” 
komisijas sēdē 2007. gada.13 septembrī, protokols Nr.16.;  
- V.Jemeļjanovs, , M.Ziemelis „Nolikums par studiju projektu izstrādāšanu un 
aizstāvēšanu profesionālo studiju programmā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” 
priekšmetā „Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība” /Nolikums apstiprināts nozares 
studiju programmu „Darba aizsardzība un civilā aizsardzība” komisijas sēdē 
2008.gada19. decembrī., protokols Nr.16.; 
- V.Jemeljanovs „Ugunsdrošības uzraudzība un kontrole”, lekciju konspekts, RTU, 
2007.g.; 
- V.Jemeļjanovs, J.Ļabis „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati”, 
lekciju konspekts, RTU, 2007.; 
 



 195 

3.7. KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2010.g.                         Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku Asociācijas 
                                     kvalifikācijas celšanas kursi, apliecība Nr.19.; 
 
2009.g.                         Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku Asociācijas 
                                     kvalifikācijas celšanas kursi, apliecība Nr.23.; 
2008.g                          Latvijas Elektroenerģētiku un energobūvnieku Asociācijas   
                                     kvalifikācijas celšanas kursi, apliecība Nr.286.; 
2005g.   Akreditācijas un kompetences novērtēšanas procedūras  
   „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”; 
2004.g.  „Basic Courses pedagogy”, Rušersberga, Zviedrija 
2004.g.  „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”,  
                                     Valsts Administrācijas skola; 
2004.g.  mācību centrs „Būts”, profesionālās pilnveides izglītības  

programma „Darba aizsardzība”; 
2004.g.   Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 
   tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika:  
   mūsdienu teorijas un prakse”. 
 
4. ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
4.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai 
līdzdalība darbība: 
- IeM Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors, Ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības koledžas Padomes priekšsēdētāja vietnieks 2004.; 
-    RTU IEF Darba un civilās aizsardzības nozares studiju programmu komisijas loceklis 

no 2005.gada līdz šim brīdim; 
- RTU Akadēmiskās sapulces loceklis no 2006.gada līdz šim brīdim; 

 
4.2. Piedalīšanās Starptautiskās konferences organizācijas komitejā: 
- Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Tehnogēnās vides aizsardzības 

zinātniskas problēmas” RTU, Rīgā, 2007.g. 30.03., līdzpriekšsēdētājs; 
- Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Tehnogēnās vides aizsardzības 

zinātniskas problēmas” RTU, Rīgā, 2008.g. 10-12.10., līdzpriekšsēdētājs; 
- Sekond Internanational Environnental congress, ELPIT.Togliatti, Russia, 24-   
29.09.2009.g.Sesion N.4 Co- Chairmans. 

- - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Tehnogēnās vides aizsardzības 
zinātniskas problēmas” RTU, Rīgā, 2009.g. 15-16.10., līdzpriekšsēdētājs; 

-    - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Tehnogēnās vides aizsardzības 
zinātniskas problēmas” RTU, Rīgā, 2010.g. 15.10., līdzpriekšsēdētājs; 

 
4.3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā: 
-      RTU zinātniskie raksti “Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās  
       problēmas”, RTU, Rīga, 2008.g), redakcijas kolēģijas loceklis. 
4.4. Augstskolas, institūta, vadība; 
- IeM Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors, 2004.g.; 
 
4.5 Starptautisko zinātnisko, akadēmisko apvienību vadība vai līdzdalība to 
darbībā: 
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- International Academy of Ecology and Life Protection Sciences ( IAELPS),  
      St- Petersburg, Russia, akadēmiķis; 
- ES Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu asociācija (EFCA), līdzdalība -

Vācija, Itālija; 
-   ES Ugunsdrošības laboratorijas asociācija (EGOLF), līdzdalība, Somija, Dānija; 
- Latvijas Būvinženieru savienība, loceklis; 
 

4.6 Oficiāli apstiprināts vai citas dibināto uzņēmējsabiedrību konsultants: 
-  LATAK eksperts; 

  -     Latvijas Elektroenerģētiku un energobūvnieku Asociācijas konsultants. 
- Internacional Finanse Corporation A Member of the Wolrd Bank Group) (IFC) 
konsultants. 
CITA INFORMĀCIJA 
 
Apbalvots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2007.gada 2.maija rīkojumu 
Nr.411 ar Zelta zīmi ”Par nopelniem”. 
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
 
PERSONAS DATI 
 
Vārds, uzvārds: Valdis Kaļķis 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
augstākā (ķīmiķis, radioķīmiķis) 
1960-1961 
Leņingradas Valsts universitāte, Radioķīmijas fakultāte, students 
 
1958-1961 
Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultāte, students 
 
1955-1957 
Latvijas Valsts universitāte, Ķīmijas fakultāte, students 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
2005. Profesors 
2001. Asociētais profesors 
1998. Habilitētais ķīmijas zinātņu doktors 
1992. Ķīmijas zinātņu doktors  
1980. Docents  
1979. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1973. Ķīmijas zinātņu kandidāts 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
Sertifikāti darba aizsardzības jomā 
1. 2007.gadā 
Latvijas ergonomikas biedrība „Dators un veselība”, 2007, Rīga, Latvija 
 
2. 2007.gadā 
Starptautiskā konference „Sabiedrība, veselība, labklājība”.RSU, Rīga, Latvija 
 
3. 2007.gadā 
Starptautiskā konference „Tehnoloģija un darba drošība”. RTU, Rīga, Latvija. 
 
4. 2003.gads 
Starptautiskie kursi par darba vides risku novērtēšanu. Rīga, Latvija. 
 
5. 2000.gads 
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Starptautiskie kursi par veselības veicināšanu darbvietās. Norvēģija, Oslo. 
 
6. 1998.gads 
Darba aizsardzības apmācības pasniedzējs, Valsts darba inspekcijas organizētie kursi ar 
Dānijas speciālistu piedalīšanos.Rīga. 
 
7. 1997.gads 
Starptautiskie kursi par arodveselības dienestu attīstību. Zviedrija, Ludvika.  
     
8. 1997.gads 
Kvalifikācijas celšanas kursi darba aizsardzībā pēc Kanādas valdības sponsorētās 
programmas “Rietumu perspektīvas darba higiēnā Latvijas Republikas mācību spēkiem”. 
Rīga. 
 
9. 1994.gads 
Dānija, Lingbija, Dānijas Tehniskā Universitāte 
darba drošība ķīmijā. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2001-2008. 
LU Ķīmijas fakultātes 
profesors 
 
1993-2000.  
LU Ķīmijas fakultāte 
prodekāns, docents 
 
1989-1997. 
Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultāte 
Neorganiskās ķīmijas katedras vadītājs, docents 
 
1974-1989. 
Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte 
neorganiskās ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas katedras docents  
 
1968-1973. 
Latvijas PSR ZA Koksnes ķīmijas institūts 
SKB grupas vadītājs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks  
 
1961-1967. 
Latvijas PSR ZA Fizikas institūts 
Atomreaktora inženieris, radioķīmijas dienesta vecākais inženieris  
 
1952-1955. 
Rīgas 5.vidusskola 
laborants 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
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⇒ Pētnieciskās darbības virziens − polimērmateriālu radiācijas ķīmija un tehnoloģija 

(izstrādātas jaunas poliolefīnu un to kompozīciju radiācijas ķīmiskās modificēšanas 
metodes, kas devušas iespēju radīt polimēru termonosēdmateriālus ar 
multifunkcionālu īpašību kompleksu) 

⇒ Zinātnisko tēmu (līgumdarbu, grantu, projektu) vadīšana vai piedalīšanās:        
 
2005.gads 
1 LU apakšprogrammas Valsts pētījumu programmā vadītājs 

      
      2005.gads 
      EUROATOM projekta FU-05-CT-2000-00079 dalībnieks 
 
      2002.gads 
      1 Kasseles universitātes (Vācija) projekta BMBF LVA 00/003 dalībnieks 

 
1992.gads 
12 LZP finansēto projektu vadītājs 

 
1973-1992. 
28 līgumdarbu vadītājs 

 
⇒ LZP nozares – tehnoloģijas zinātniskie pamati (materiālu, ķīmijas, farmācijas) 

Ekspertu komisijas (5. NEK) loceklis (1996-2006) 
⇒ Zinātnisko publikāciju skaits − 260: 

                         t.sk. 130 raksti, 2 mācību grāmatas, 8 rokasgrāmatas, 15 mācību līdzekļi, 15 
populārzinātniskas u.c. publikācijas, 29 saņemtie patenti un autorapliecības, 60 
zinātnisko konferenču tēzes 

⇒ Piedalīšanās ar referātiem − 40 starptautiskās konferencēs 
                                                                                    
PUBLIKĀCIJAS 
 
Svarīgākās publikācijas darba aizsardzības jomā 
1. Kaļķis V., Roja Ž., H. Kaļķis. Darba vides riski, LU, Rīga, 2007, 70 lpp. 
2. Z. Roja, V. Kalkis, M. Eglite, A. Vain, H. Kalkis. Assessment of skeletal muscles 

fatigue of road maintenance workers based on heart rate monitoring and 
myotonometry. Journal of Occupational medicine and Toxicology, 2006, 1: 20-28. 

3. Ž. Roja, M. Eglīte, V. Kaļķis, H. Kaļķis. Assessment of Latvian road building 
workers physical workload using qualitative and quantitative ergonomical risk 
analyse methods. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006, 
Vol.3, 45-56. 

4. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis. Muscle fatigue assessment of road builders and pavers 
using myometric method. Proceedings of International Congress on Ergonomics, 
Maastricht, Netherland, 2006, 10-14 July. Part Proceedings, pp 5-10. 

5. Ж. Роя, М. Эглите, В. Калькис, Х. Калькис. Сравнительный анализ методов 
оценки эргономических рисков. Медицина труда и промышленная экология, 
2005, 10: 30-38. 

6. Roja Z, Eglite M., Kalkis V, Kurmins I., Kalkis H. Practical evaluation of road 
repairmens workload using different work analysis tools and it’s correlation with 
experimentally determined energy expenditure, The 5th International Symposion on 
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Occupational Health „Occupational Health 21: Collaboration and Ethics”, Tartu, 
2005:86-88. 

7. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V. Kaļķa un Ž. Rojas 
red., Rīga, Elpa-2, 2001, 500 lpp. 

8. Kaļķis V., I. Kristiņš, Roja Ž. Darba vides risku novērtēšana, Rīga, LU, 2003, 101 
lpp. 

9. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski, Rokasgrāmata, Rīga, LU, 2004. 
10. Kaļķis V., I. Kristiņš, Roja Ž. Darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas, ES PHARE 

Latvijas-Spānijas Projekts (LE/IB-C-01), SIA „Madonas Poligrafists”, 2003, 73 lpp. 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Sagatavoti 15 mācību līdzekļi (t.sk. 2 mācību grāmatas:  
Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V. Kaļķa un Ž. Rojas red., 
Rīga, Elpa-2, 2001, 500 lpp.; 
M. Kalniņš, Ē. Neimanis, V. Kaļķis. Lielmolekulārie savienojumi, Rīga, Zinātne, 1981, 
359 lpp.  
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA: 
 

- Zinātniskais konsultants polimēru radiācijas ķīmijas jomā 3 promocijas darbiem 
(O. Revjakins, R. Merijs Meri, T. Bocoka) 

- Vadīti 20 maģistru darbi (ķīmijas maģistra un augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmā) 

- Vadīti 15 bakalauru darbi (ķīmijas bakalaura studiju programmā) un 115 
diplomdarbi (augstākās profesionālās izglītības studiju programmā) 

 
Lekciju kursi 
Docētie studiju kursi:                                                

- Darba drošība un vides aizsardzība, 4 KP (Farmācijas maģistru progr.,(2004-
2006) 

- Darba aizsardzība, 2 KP (Ķīmijas bak. progr., 1974-2006) 
- Darba vides ekspertīze, 2 KP (Augst. profes. izgl. progr., 2000-) 
- Darba vides aizsardzība, 3 KP (Augst. profes. izgl. progr., 2000-) 
- Radioekoloģija un dozimetrija, 2KP (Augst. profes. izgl. progr., 2000-) 
- Ražošanas tehnoloģiju drošība, 2 KP (Ķīmijas bak. progr. 2000-) 
- Sadzīves ķīmija, 2 KP (Ķīmijas bak. progr., 1990-) 
- Lielmolekulāro savienojumu ķīmija, 6 KP (Ķīmijas bak. progr., 1980-) 

Darbs studiju programmas padomē „Vides aizsardzība un ekspertīze” (darba aizsardzības 
virziena vadītājs) 
       Izstrādāti 7 studiju kursi (no tiem 2 arī e-kursu formā), kas tiek realizēti ķīmijas 
bakalaura un augstākās profesionālās izglītības programmā: Lielmolekulāro savienojumu 
ķīmija; Sadzīves ķīmija; Radioekoloģija un dozimetrija; Darba vides aizsardzība; Darba 
vides ekspertīze; Darba aizsardzība; Darba drošība un vides aizsardzība) 
 
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Izstrādāta jauna 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma: Darba 
vides aizsardzība un ekspertīze (akreditācijai 2007. gadā) 
 
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
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1999.gadā 
Dānijas Tehniskā universitātē nolasītas 3 lekcijas par polimēru radiācijas modificēšanu 
un pētnieciskā darba virzieniem Latvijā. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA: 
⇒ Latvijas Zinātņu Padomes nozares – tehnoloģijas zinātniskie pamati (materiālu, 

ķīmijas, farmācijas) Ekspertu komisijas (5. NEK) loceklis (1996-2006) 
⇒ RTU promocijas padomes P-02 loceklis (1998-) 
⇒ LU Polimēru mehānikas institūta promocijas padomes loceklis (1998-) 
⇒ Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības biedrs (1999-) 
⇒ Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis (2006-) 
⇒ LR Ekonomikas ministrijas eksperts ES struktūrfondu grantu projektu izvērtēšanā 

ķīmijas tehnoloģijas un darba aizsardzības jomā (2004-) 
⇒ Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) darba lietu komisijas loceklis (2000-

2002) 
⇒ Izglītības un zinātnes ministrijas darba aizsardzības eksperts (2001-2003) 
⇒ LU Ķīmijas fakultātes Domes loceklis (2007-) 
⇒ Starptautisko konferenču orgkomiteju loceklis (Baltic Polymer Symposium, 

Jurmala, 17-19 Sept., 2003; Baltic Polymer Symposium, Birini Castle, 20-22 Sept., 
2006) 

⇒ LU Vides ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas vadības grupas loceklis un 
LU pārstāvis Nacionālā Ciklotrona centra izveidē (2007-) 

⇒ Latvijas Radioizotopu centra koncepcijas un projekta izstrādes grupas vadītājs 
(2007-) 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
Valdis Kampars 

 
Adrese: Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, Āzenes ielā 14, LV - 1048, Rīga, LATVIJA                                                               
 
Izglītība un zinātniskā kvalifikācija:  
  inženieris (1970), dr. ķīm.(1974), dr.h.ķīm. (1983, 1991), prof. (1989), 
  LZA korespondētājloceklis (1994), LZA akadēmiķis (1997). 
Valodas prasme:  latviešu (dzimtā), krievu, angļu 
 
Nodarbošanās: 
zinātniskais līdzstrādnieks RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes Organiskās ķīmijas 
katedrā (1970-1983), docents (1984-1988) , Vispārīgās ķīmijas katedras vadītājs (1988-
2001), Ķīmijas katedras vadītājs (no 2002), profesors (no 1989), Ķīmijas tehnoloģijas 
fakultātes dekāns (1993-2003), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns 
(2003-2008), Lietišķās ķīmijas institūta direktors (no 2006), LZA ģenerālsekretārs (no 
2008) 
 
Lekciju kursi (RTU priekšmetu reģistrs): 
Vispārīgā ķīmija (atšķirīga apjoma, ķīmijas un citu profilu studentiem), Rūpnieciskā 
organiskā ķīmija, Degvielas un ziežvielas (atšķirīga līmeņa un apjoma), Vielas uzbūve, 
Atomu spektroskopija, Ķīmiskā analīze, Elektronu un svārstību spektroskopija, 
Molekulārā spektroskopija. 
Doktorantu vadīšana: Studiju programmas „Ķīmija” (3doktoranti), „Ķīmijas 
tehnoloģija” (2 doktoranti) 
Maģistrantu  vadīšana: Studiju programma „Ķīmija” (3 maģistranti) 
Studiju programmu pilnveidošana un vadība: 
Bakalaura, maģistra un doktora līmeņus ietverošo studiju programmu „Ķīmija” direktors. 
Lietišķās ķīmijas institūts ir atbildīgs par bāzes izglītību ķīmijā visās RTU studiju 
programmās un studiju programmas Ķīmija” realizāciju. 
 
Pētījumu virzieni: Specifiska starpmolekulāra un iekšmolekulāra sadarbība, organisko 
savienojumu izmantošana optiskās informācijas reģistrējošās sistēmās, fotonikā un 
optoelektronikā, organisko savienojumu tehnoloģija, degvielu ķīmija un tehnoloģija, 
atjaunojamās degvielas, vietējo izejvielu kompleksa izmantošana. 
 

Projektu vadīšana 2009 un 2010 gadā:  
Valsts pētījumu programmas projektu apakšprojekti: 
1.V7547.3. Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem 
zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem 
2.V7551 2. Biodegvielas ieguves un izmantošanas optimizācija  
 
LZP projekti 
1.Nr.06.34.2 Biodegvielu kvalitātes nodrošināšana  
2.Nr.06.29.B. Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un 
pārstrādes tehnoloģijsas, ilgmūžība. Sadaļa: Nano-, mikro- un makrostrukturēti materiāli 
uz minerālo izejvielu bāzes 
3. Nr.06.29.7. Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un 
pārstrādes tehnoloģijsas, ilgmūžība. Sadaļa: Materiāli optoelektronikai uz organisko 
polimeru bāzes gaismas enerģijas pārveidei 
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4.Nr.05.0005.4.1. Organiskie materiāli mikroelektronikai un fotonikai.  
5. Nr.05.0026.11.1. Organiskie hromofori nanomateriāliem  
Starptautiska projekta daļa: 
ESF projekta „Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta 
zinātniskā grupa” apakšprojekta vadītājs 
Lithuanian-Latvian-Taiwan joint Project „New structures and methods of synthesis of the 
materials for organic light emiting diodes”    
 
Publikācijas: Publicēti vairāk nekā 300 darbi  
  Pēdējos gados publicēti darbi: 
E.Jecs, J.Kreicberga,V.Kampars, A.Jurgis, M.Rutkis. Novel azobenzene precursors for 
NLO active polyuretanes: Sythesis, quantum chemical and experimental characterisation. 
Optical materials, 2009, 31, pp.1600-1607 
G.Seniutinas, L.Laipniece, J.Kreicberga, V.Kampars, J.Gražulevičius, R.Petruškevičius, 
R.Tomašiūnas. Orientational relaxation of three different dendrimers in polycarbonate 
matrix investigated by optical poling. J.Opt.A: Pure Appl.Opt., 2009, 034003 (7 pp) 
B.Stiller, M.Saphiannikova, K.Morawetz, J.Ilnytskyi, D.Neher, I.Muzikante, P.Pastors, 
V.Kampars, Optical patterning of azobenzene and indandione containing films, Thin 
Solid Films, Vol. 516, Iss.24, pp. 8893-8898, 2008 
A.Ozols, M.Reinfelde, Dm.Saharov, K.Kundzins, V.Kampars, V.Kokars. Holographic 
recording of surface relief gratings in tolyle-based azobenzene oligomers. Thin Solid 
Films, 2008, 516, pp.8887-8892 
V.Kampars, V. Kokars, E. Jecs, A. Tokmakovs, A. Jurgis, M. Rutkis Supramolecular 
assembly of indandione based binary chromophore organic glasses for NLO applications. 
Advanced Materials, 2008, pp1-16 
V.Kampars, K.Malins, T.Rusakova. Influence of microwave heating and ultrasound on 
purity of fatty acid methyl ester in synthesis with low catalyst concentration. Proceedings 
of 18th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL AND PROCESS 
ENGINEERING – CHISA, Praha,  CD-ROM of Full Texts, 2008, pp.1-4 
M.Rutkis, A.Jurgis, V.Kampars, A.Vembris, A.Tokmakovs, V.Kokars, Optimizing the 
second order NLO performance of the host – guest polymer systems by tailoring the 
chromophore structure, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2008, Vol. 485, pp.903–
914 
G.Dobele, I.Urbanovich, A.Zhurins, V.Kampars, D.Meier. Application of anlytical 
pyrolysis for wood fire protevtion control. J.Anal.Appl.Pyrolysis, 2007, 79, pp.47-51 
G.Dobele, I.Urbanovich, A.Volpert, V.Kampars, E.Samulis. Fast pyrolysis. Effectof 
wood drying on the yield and properties of bio-oil. BioResources, 2007, 2(4), 699-706. 
I.Muzikante, M.Rutkis, E.Fonavs, B.Stiller, D.Neher, V.Kampars, P.Pastors, Light 
induced processes in thin films of indandione type organic molecules, SPIE Proceedings, 
2007, Vol. 6470, 647012 

I.Kaulachs, I.Muzikante, G.Shlihta, L.Gerca, M.Plotniece, M.Roze, J.Kalnachs, 
P.Shipkovs, A.Murashov, V.Parra, V.Kampars, PV effect in visible and infrared light in 
P3HT/C61(CO2Et)2/GaOHPc blend and multilayer cells, Latv.J.Phys Tehn. Sci., 2007, 
No.3, pp.61-68. 
Dm. Saharov, A.Ozols, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva. Influence of 
chromophore group concentration on the holographic properties of spin-coated 
azobenzene oligomers. Latvian Journ. of Phys. and Techn. Sciences, 2006, No2, pp. 59 – 
65. 
G.Blazys, S.Grigalevicius, J.V.Grazulevicius, V.Gaidelis, V.Jankauskas, V.Kampars. 
Phenothiazinyl-containing aromatic amines as novel amorphous molecular materials for 
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optoelectronics. Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry, 2005, 
pp.115-120 
 
Patenti: LV 11344, 12257B, LV 13070 B, LV P-08-204, LV P-08-203, LV P 0975 
 
Citas aktivitātes: Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis, Biodegvielas 
attīstības konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas valdes 
loceklis, RTU Senāta loceklis, RTU promocijas padomes H-01 priekšsēdētājs un 
promocijas padomes H-02 loceklis, 4. NEK eksperts, Standartizācijas tehniskās komitejas 
“Naftas un dabas gāzes produkti” priekšsēdētājs, studiju programmu “Ķīmija” padomes 
priekšsēdētājs, Starptautiskās humīnvielu pētnieku savienības IHSS biedrs, LZA Senāta 
loceklis, LZA Prezidija loceklis, LZA Valdes priekšsēdētājs, LZA ģenerālsekretārs.  
 
Apbalvojumi un atzinības: 
1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme, G.Vanaga medaļa 2011.g. P.Valdena 
medaļa 2007.gadā, līdzautors 10 labāko Latvijas zinātnes sasniegumu sarakstā 
iekļautajiem darbiem 2007. un 2008.gados, RTU gada zinātnieks 2009. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, vārds: Kiseļovs Georgijs 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: krievu. 
Citas valodas: latviešu. 
 
IZGLĪTĪBA 
 
no 1995.- 1997.gadam 
Rīgas Tehniskā universitāte maģistrs. 
 
no 1994.- 1995.gadam 
Rīgas Tehniskā universitāte – inženieris. 
 
no 1991.- 1994.gadam 
Rīgas Tehniskā universitāte – bakalaurs. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2006 .g. seminārs 
 “Ievads gāzu hromatogrāfijā, Shimadzu GS-2010 darbība”, Rīgā. 
 
2006. g. kursi 
“Mērījumu nenoteiktība, iekārtu verifikācija un kalibrēšana”, ISO/IEC 17025 auditori 
Rīgā. 
 
2002. g.  
“Vadīšanas psiholoģija”, “Klientu apkalpošanas psiholoģija” Valsts administrācijas 
skolā,Rīgā. 
 
DARBA PIEREDZE 
2003 – līdz šim 
Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, Ekspertīžu biroja, Ķīmisko ekspertīžu nodaļas 
eksperts. 
 
2003 gadā 
LR IeM VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Ugunsdzēsības un 
glābšanas darbu katedras docents. 
 
2001 – 2003.gadam 
LR IeM VUGD Galvenās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu pārvaldes Dienesta 
nodaļas Apmācību sektora priekšnieks. 
 
2001 – 1998.gadam 
LR IeM VUGD Ātras reaģēšanas brigādes 
vecākais pasniedzējs. 
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PUBLIKĀCIJAS 
1. Kiseļovs Georgijs. Ģeotermālo siltumapgādes projektu analīze Latvijā. /G.Kiseļovs, 
E.Eihmanis// VII internacionālā simpozija materiāli, 2000. gada 18.-20. septembrī 
Šecinā-Lebā. 
2. Kiseļovs Georgijs. Ģeotermālās siltumstacijas tehnoloģisko režīmu aprēķins. 
/G.Kiseļovs, E.Eihmanis// 40. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
materiāli, 1999.gada 26.-30. aprīlī : Rīga , RTU , 1999 .- IV : Mehānika. Būvniecība.- 79. 
lpp. 
3. Kiseļovs Georgijs. Ģeotermālo siltumapgādes projektu kritiska analīze/G.Kiseļovs, 
E.Eihmanis// 39. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, 
1998.gada 20.-24. aprīlī. - Rīga : RTU, 1998. - 262.-263. lpp. 
 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs 10 gadi 
 
Lekciju kursi 
“Ugunsgrēku izpēte un ekspertīze” – RTU 
“Tehniskā termodinamika” – LR IeM Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 
“Siltuma un masas apmaiņa” – LR IeM Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 
“Degšanas teorija” – LR IeM Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 
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CURRICULUM VITAE 
Dzīves un darba gājums 

 
1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

 
Vārds, uzvārds:  Anita Lanka  

 
Izglītība: augstākā 

 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte   
aspirantūra 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

 
01/1993 

Iegūtā izglītība: Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds pedagoģijā 
Diploma Nr. C-D Nr. 000617 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte  aspirantūra  
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1987 
12/1990 

Iegūtā izglītība: Zinātņu kandidāta grāds pedagoģijā 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte  Filoloģijas fakultāte 
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1968 
06/1983 

Iegūtā izglītība:  augstākā ,filologs, pasniedzējs 
Izglītības iestāde Rīgas 49. vidusskola 
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1965. 
06/1968 

Iegūtā izglītība Vidējā izglītība 
 
 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS UN ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

Profesore, Pedagoģijas zinātņu doktore 
NODARBOŠANĀS 
 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

12/2008 
Līdz šim brīdim 

Darba vietas 

nosaukums 

 
Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts .   
Sociālo zinātņu katedra 

Amata nosaukums Profesore, Humanitārā institūta direktore 
Galvenie pienākumi 1.  Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus 

studiju priekšmetos: 
• Pedagoģija 
• Augstskolu didaktika 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 
• Mācīšanās metodika 
• Pieaugušo izglītības teorija 
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2. Veic zinātniski pētniecisko darbu augstskolu 
didaktikā un arodpedagoģijā. 

3. Vada un koordinē HI struktūrvienību darbību 
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01/2002 
12/2008 

Darba vietas 

nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 

Amata nosaukums Asoc. profesore, HI direktore 
Galvenie pienākumi 1.Vadīt, koordinēt un kontrolēt  HI struktūrvienību darbību 

2.Koordinēt zinātnisko un metodisko jautājumu risināšanu 
3.Pārstāvēt institūtu RTU administratīvajās institūcijās 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1998 
06/2002 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 
Socioloģijas un pedagoģijas katedra 

Amata nosaukums docente 
Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 

priekšmetos: 
• Pedagoģiskais process 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 

2.Pārrauga pedagoģisko praksi 
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

1995. 
06/1998 

Darba vietas nosaukums Latvijas universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Amata nosaukums docente 

Galvenie pienākumi 1. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Audzināšanas teorija 
• A. Ādlera psiholoģijas atziņas pedagoģijā 
2. Vada bakalaura un maģistra darbus pedagoģijā 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1994. 
07/1995 

Darba vietas nosaukums RPIVA  Sākumskolas katedra 
Amata nosaukums Docente, katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga studiju kursu satura izstrādi 
un ieviešanu atbilstošās studiju programmās. 
2. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Mācību metodika 
• Audzināšanas teorija 

3. Vada  kvalifikācijas darbus pedagoģijā 
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

01/1992 
07/1994 

Darba vietas nosaukums Rīgas 1. kristīgā skola 
Amata nosaukums Direktora vietniece mācību un zinātniski pētnieciskā darbā 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga mācību un pedagogu 
zinātniski pētniecisko darbību skolā 
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2. Ievieš pedagoģiskās inovācijas  
Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1983 
01/1992 

Darba vietas nosaukums Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts,  vēlāk institūts 
pārtopot par Izglītības attīstības institūtu  

Amata nosaukums zinātniskā līdzstrādniece, docente  
Galvenie pienākumi 1. Veic zinātniski pētniecisko darbību lingvodidaktikā 

2. Izstrādā izglītības saturu un mācību metodiku latviešu 
valodas apguvei sākumskolai. 
3. Ievieš pedagoģiskās inovācijas, lasa lekcijas skolotāju 
kvalifikācijas kursos 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1977 
09/ 1983 

Darba vietas nosaukums Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola  
Amata nosaukums skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Veic mācību un audzināšanas darbu 
2. Māca sekojošus mācību priekšmetus: 

• Latviešu valoda un literatūra 
• Fiziskā audzināšana 

 
Valodu lietošanas prasmes  (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 

 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu                5                 5                   5 
Angļu                5                4                   4 
Krievu               5                5                   4 
 

4. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem sešiem 
gadiem) 

2.1. STARPTAUTISKO PĒTĪJUMU PROJEKTU DALĪBNIECE 
 
1. 2007.gads - 2010. „Projekts Nr.LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004 “Transfer of 

Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers` Prior Learning”.  
Projekta koordinatore un vadītāja : Aušra Fokiene 

2. 2006. – 2008. Līdzdalība starptautiskajā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības 
centra ( CEDEFOP) finansētā pētniecības projektā Nr 2006-094/AO/B/MB/VET 
Professions/017/06 “Defining VET Professions”. Projekta koordinatore un 
vadītāja: Kristiina Volmari 

3. Comparative Analysis of Vocational Education and Training Reform and Role of 
Teacher Training in Latvia and Lithuania” (contract Nr. CON/02/ETF/0088/LV). 
Projekta koordinators un vadītājs: Rimantas Laužackas 
 

2.2. LATVIJAS ZINĀTŅU PADOMES PROJEKTA DALĪBNIECE 
 

2003.-2004. gads LZP Grants Nr.03.1016  “Jauno inženieru sagatavošana un 
darba tirgus Latvijā”  
Vadītājs: G.Ozolzīle 
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2.3. ESF PROJEKTA VADĪTĀJA UN DALĪBNIECE 

1. 2006. -2007. gads „ Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas 
un IT jomā”  2006/0038/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0001/0007 

      Projekta vadītāja un dalībniece 
2. 2006. – 2007. gads „Drēbnieku profesijas audzēkņu kvalifikācijas prakse 

šūšanas uzņēmumos”. 
2005/0180/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0101/0005 
Projekta dalībniece 

 
2.4. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS UN MĀCĪBU IESTĀŽU 
PROJEKTU DALĪBNIECE 
1. 2008. marts - līdz šim laikam. R7387 "Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija 

jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā" (IZM – RTU 
projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības 
iestādēs”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  

2. 2007.jūn.- 2007.dec.  R7197 „Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas 
izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai” 
(IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība augstskolās”). 
Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis 

3. 2006-2007.gads)„Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. 
Karules zinātniskā un metodiskā darbība.” IZM - RPIVA projekts 6/2006  
Projekta vadītāja Z.Anspoka 

4. 2006. jan. - 2006. dec. U1771 “Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta 
intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai 
zināšanu pārbaudei” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātnes attīstība 
universitātē”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  

5. 2005. jūn. - 2005.dec. F6962 “Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju 
efektivitātes analīzes atbalstam” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās 
darbības attīstība augstskolā”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  
 

2.5. NOZARU PADOMJU, ASOCIĀCIJU LOCEKLE 
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pedagoģijas doktorantūras 
padomes locekle, Latvijas Universitātes pedagoģijas doktorantūras padomes locekle. 
 
2.6. PUBLIKĀCIJAS  2002.-2009. 
2.6.1. STARPTAUTISKOS CITĒJAMOS IZDEVUMOS 

1. Lanka A. VET Teachers in the Context of Professional Growth: Reality   and 
Aspiration.// Vocational Education: Research and Reality. Lithuania, 2009/17 (10 
lpp.) 

2. Lanka A., Mūrnieks E. Vocational Education and Training in Latvia: The 
Problems and Solutions./ The Transformation of Vocational Education and  
Training (VET) in the Baltic States – Survey of Reforms and Developments. 
Series: Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and 
Prospects, Vol.4. Springer, 2006. (22. lpp.) 

3. Lanka A. VET Teacher Training and the Role of Universities in this process. // 
Vocational Education and Training: Research and Reality. Lithuania, 2002/4 (6 
lpp.) 
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2.6.2. RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS 
1. Lanka A. Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam. // Rīgas 

Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās 
zinātnes, 14. sēj. Rīga, RTU, 2008.(7 lpp.) 

2. Lanka A., Anohina A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas    
sistēmā. RTU Zinātniskie  raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 12. 
sēj. Rīga, RTU, 2007. ( 9 lpp.) 

3. Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā 
definēto pamatprasību sasniegšanai.//RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās 
un sociālās zinātnes,10.sēj., Rīga, RTU, 2006. (6 lpp.) 

4. Lanka A.,Lapiņa I.. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. //RTK Zinātniskie raksti. 
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 4.sēj. R., Izdevniecība „RTU”, 
2006.(7 lpp.) 

5. A.Lanka u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās, 
izmantojot intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu 
zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības 
problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g.(6 lpp.) 

6. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā.// RTU Zinātniskie 
raksti.8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2005.(6 lpp.) 

7. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika.// RTU Zinātniskie 
raksti., 8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2003.( 6 lpp.) 

8. Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās 
universitātes Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. 
sēj.Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.)  

 
2.6.3. METODIKĀS PUBLIKĀCIJAS 

1. Līdzautore Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. 
Handbook for assessors. Tallinn, Baltic Print $ Banners, 2010. ( 105 lpp.) 

2. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (56 lpp.) 
3. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi arodskolotāju pamata pedagoģiskās 

izglītības viengadīgās programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (14 lpp.) 
4. Lanka A. Metodiskie ieteikumi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Arodpedagoģija” apguvei. Rīga, RTU, 2004. (22 lpp.) 
5. Lanka A. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā / Brigita Miķelsone, Svetlana 

Gaile, Anita Lanka /. Rīga, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, 
Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2004. (52 lpp.) 

6. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2003. (98 lpp.) 
7. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 

2002. Nr.13. (3. lpp.) 
 
 
2.6.4. MĀCĪBU GRĀMATAS UN MĀCĪBU METODISKIE KOMPLEKTI 

1. R. Cimdiņa, A. Lanka.Burtiņš pie burtiņa. Domā, krāso, raksti! Rīga: Zvaigzne 
ABC , 2008. (64 lpp.) 

2.  Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Avots. Latviešu valoda 1.klasei 
mazākumtautību skolā / Eksperimentāla mācību grāmata. Atļāvusi lietot Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Apstiprināta 2002.gadā. Rīga : 
LVAVP, 2002. (152 lpp.)  

3. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Avots. Latviešu valoda 1.klasei 
mazākumtautību skolā. /Skolotāja grāmata . Rīga : LVAVP, 2002. (95 lpp. ) 
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4. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Avots. Latviešu valoda 1.klasei 
mazākumtautību skolā. /Darba burtnīca, 1 Rīga : LVAVP, 2002. (47 lpp.)  

5. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Avots. Latviešu valoda 1.klasei 
mazākumtautību skolā. /Darba burtnīca, 2 Rīga : LVAVP, 2002. (47 lpp.) 

6. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Strauts. Latviešu valoda 2.klasei 
mazākumtautību skolā / Eksperimentāla mācību grāmata. Atļāvusi lietot Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Apstiprināta 2002.gadā.  Rīga : 
LVAVP, 2002. (152 lpp.)  

7. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Strauts. Latviešu valoda 2.klasei 
mazākumtautību skolā. /Skolotāja grāmata . Rīga : LVAVP, 2002. (96 lpp.) 

8. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Strauts. Latviešu valoda 2.klasei 
mazākumtautību skolā. / Darba burtnīca, Rīga : LVAVP, 2002. (96 lpp.) 

9. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Strauts. Latviešu valoda 2.klasei 
mazākumtautību skolā./ Didaktiskie materiāli . Rīga : LVAVP, 2002. (62 lpp.)  

10. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību 
skolā. / Eksperimentāla mācību grāmata. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija. Apstiprināta 2002.gadā. Rīga : LVAVP, 2002. 
(151 lpp.) 

11. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību 
skolā. / Skolotāja grāmata .Rīga : LVAVP, 2002. ( 94 lpp.) 

12. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina. Upe. Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību 
skolā./ Darba burtnīca. Rīga : LVAVP, 2002. (96 lpp.) 

 
2.7.  PIEDALĪŠANĀS AR  REFERĀTIEM KONFERENCĒS UN SEMINĀROS 
 

1. Referāts „ Assessment of Prior Learning – the path towards VET teacher 
professionalization”. International Conference „ Recognizing Achievements of 
Prior Learning: Realities and Perspectives.”  Kauņa, 2010. gada 15. janvāris. 

2. Referāts„ Needs and experience of assessment of non-formal and  informal 
learning in Latvia”. International Conference „ Assessment of Non-formal and 
Informal Learning: experience and methodological guidlines” . Kauņa, 2008. 
gada 1. – 2. aprīlis. 

3. Referāts „ Studentu patstāvīgās mācīšanās veicināšana augstskolā”. RTU 
49.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008.gada 13. oktobris.  

4. Referāts “The context of higher-level apprenticeships in Latvia and potential 
transferability”. Peer Review Italy: The higher apprenticeship: a part of 
effective lifelong learning and a flexicurity strategy .Turin, 30-31 October 2008. 

5. Referāts “Latvijas profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas 
kontekstā”. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. 
oktobris.  

6. Referāts “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas Savienības TTnet 
vispārējo mērķu kontekstā. Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības 
skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā”. Rīga, 2006. gada 16. jūnijs.  

7. Referāts “ 21.gadsimta izglītības pretrunas”. Rīgas Tehniskās koledžas 
4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 2006.gada 11.aprīlis.  

8. Referāts “ Key questions and priorities for national VET teacher/trainer 
training network” . Starptautisks seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, 
Rīga, 23.03.2005. 
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9. Lecture and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Partners 
meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” Riga,  24 
February, 2005. 

10. Referāts “Vērtēšana procesorientētās studijās.” RTU 46.starptautiskā 
zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 14. oktobris.  

11. Referāts „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti”  Rīgas Tehniskās 
koledžas organizētajā 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Pirmā 
līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācija teorijā un praksē” Rīga, 2004. 
gada 11. jūnijs. 

12. Referāts ”Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu 
skatījumā). RTU 45.Starptautiskā zin.konf., Rīga, 2004.gada 14.oktobris.  

13. Referāts “ The VET Teacher Qualifying Process”. ETF/CEDEFOP 
Conference” Teachers and trainers in vocational education and training in the 
future Member States,” Aalborg, 21 and 22 November 2002. 

 
3. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem sešiem gadiem) 

 
3.1. VADĪTIE PROMOCIJAS DARBI 
 
  Inga Gaile Temats „ Jaunrade studijās koledžā un skatuves mākslas specialitāšu 
studentu profesionālās darbības mijsakarības.”  
 
3.2. RECENZĒTIE PROMOCIJAS DARBI 
Baiba Kaļķe  Temats “Skolotāji – rakstnieki pedagoģijas teorijai un praksei Latvijā 
no 1900. līdz 1940. gadam”.  
3.3. STUDIJU PROGRAMMAS VADĪŠANA 
 
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas „Arodpedagoģija” direktore 
 
3.4. VADĪTIE KVALIFIKĀCIJAS DARBI 
32 kvalifikācijas darbi arodpedagoģijā 
 
3.5. STUDIJU PRIEKŠMETI 
 

• Pedagoģija maģistriem (2KP) 
• Augstskolu didaktika doktorandiem (4KP) 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika (1KP) 
• Pedagoģiskais process (speckurss) (7KP) 
• Mācīšanās metodikas pamatkurss (2KP) 
 

3.6. PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 
 
Izglītības iestāde 

 
Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

JAMK University of 
Applied Sciences 

APL Assessors Training 
 

09/06/2008 
15/01/2010 
( ir sertifikāts12 ECTS) 
 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

From Teaching to Active 
Learning”.Seminar and 

15/04/2009. 
(ir sertifikāts) 
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workshop facilitated by 
Otawa University  Dr. oec. 

Linda  Manning                  
Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 
augstskolas Pedagoģijas 

Pētniecības centrs 

“ Latvijas pedagoģisko 
augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās 
pētniecības jomā”. 

02/03/2007.  
30/03/2007. 
(ir sertifikāts) 

 
RTU Rīgas Biznesa skola 

“ Teaching with Electronic 
Resources” seminar 

facilitated by Michael 
R.Lavin, University at 

Buffalo 

03/12/2006. 
05/12/2006 
(ir sertifikāts) 

European Peer Learning 
Activity  
Helsinki Finland 
 

“Enhancing Discourse 
between Teachers and 
Worklife”  

09/10/2006 
13/10/2006 

Rīgas Ekonomikas 
augstskola 

„Managing Interpersonal 
Relationships in 
Organisations” 

29/03/2004 
01/04/2004 
(ir sertifikāts) 

RTU Tālmācības centrs „Tālmācības studiju 
materiālu izveide RTU 
Blackboard vidē” 

07/2004 
kursi 38 stundu apjomā 

European Training 
Foudation, Ministry of 
Education of Finland, 

Ministry of Education of 
Denmark 

 Organisational Developer 
of VET Schools 

 17/06/2002. 
17/12/2002. 
(ir sertifikāts) 

 
1. ORGANIZATORISKĀ  DARBĪBA 

 
• Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) 

koordinatore Latvijā 
• RTU Humanitārā institūta direktore 
• RTU Senāta locekle 
• Darbība RTU Senāta Studiju kvalitātes komisijā 
• Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” 

redkolēģijā 
• Darbība RPIVA doktorantūras padomē. 
• Darbība Rīgas Tehniskās koledžas  Zinātnisko rakstu redkolēģijā 
• Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas apguves 

valsts programma). 
• Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, lasot 

lekcijas skolotāju, skolu vadītāju un metodiķu kursos. 
• Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra nacionālās 

programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības 
kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” .  

• Eksperts LR Valsts kontroles revīzijas ziņojuma sagatavošanā par Vispārējās 
izglītības sistēmas realizāciju atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem.  
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CURRICULUM  VITAE 
 

1. Vispārīgās ziņas 
 
Vārds Uzvārds 

 
Jurijs Lavendels 

  
Izglītība  
1975. g   beidzis  Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas  

tehnikas fakultāti,   iegūstot inženiera matemātiķa kvalifikāciju 
1984. g   beidzis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūru 
1987. g aizstāvējis tehnisko zinātņu  kandidāta disertāciju. Tēma : ‘’Galīgo 

elementu metodes automatizācija un adaptācija   pielietojumu 
uzdevumos’’. Dip. TH Nr. 101727 KTH 

1992. g. nostrificēts par  Dr. sc . ing. Dipl. B-D Nr. 000382 
  
Zinātniskais grāds 
un akadēmiskais 
nosaukums 
2008. g. 
2002. g. 
1992. g. 
1990. g. 

 
 
 
Profesors 
Asociētais profesors 
Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. Ing.) 
Rīgas Tehniskās universitātes docents 

  
Darba pieredze  
1975. g. 
1975 – 1987 g. 
1987 – 1990 g. 
1990 – 2002 g. 
2002  - 2008 g. 
no 2008. g. 
no 1998 g. 

 
RPI (inženieris-matemātiķis);  
ASTF,  IP katedras asistents; 
ASTF, IP katedras lektors; 
RTU, DIT fakultātes docents; 
RTU, DIT fakultātes as.profesors; 
RTU, DIT fakultātes profesors; 
arī RTU, DIT fakultātes, Informātikas un programmēšanas katedras 
vadītājs; 

  
Darba stāžs kopējais - 36 gadi, RTU - 36 gadi 
  
Publikācijas Kopējais publikāciju skaits ap 110 
  
Atzinības raksti LIF un A/s ”Dati” atzinības raksti 2003. un 2005. gadā. 

 
 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas 
 
2.1. Starptautiskie 
projekti 

 

2006. – 2007.g. Eiropas 6. Ietvarprogrammas projekta IST4Balt „Promotion of IST in 
Baltic States” - dalībnieks  
 

2004. – 2006.g. Eiropas 6. Ietvarprogrammas projekts eLOGMAR – M „Web – based 
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and Mobile Solutions with Logistics and Maritime Applications”  - 
dalībnieks 
 

2006. – 2008.g. UNITE: 26964 (FP6-2004-IST-4) 
Unified eLearning environment for the school 
01/02/2006 – 31/07/2008 dalībnieks 

2.2. Latvijas zinātņu 
padomes grants 

 

2005. – 2008.g. LZP grants 05.1655 „Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta integrētā lietišķā 
programmatūra”  dalībnieks 

 
2.3. Nozīmīgākās publikācijas  

1.  Jekabsons G., Lavendels J. A heuristic approach for surrogate modelling of 
electro-technical systems // Proceedings of International Conference “Electrical and 
Control Technologies ECT-2008”. – Lithuania, Kaunas, 2008. – p. 6  

2.  Lavendels J. A heuristic approach for surrogate modelling // Proceedings of 
Conference “Applied Communication and Information Technologies, AICT”, ISBN: 
978-9984784687 – Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 2008. – pp. 11-20  

3.  Jekabsons G., Lavendels J. Polynomial regression modelling using adaptive 
construction of basis functions // Proceedings of IADIS International Conference, 
Applied Computing 2008. – Mondragon unibertsitatea, Algarve, Portugal, 2008. – p. 8 
(accepted)  

4.  Jekabsons G., Lavendels J. Approximation of economical data using an approach 
of adaptive polynomial basis function construction // Annual Proceedings of Vidzeme 
University College “ICTE in Regional Development”. – Vidzeme University College, 
Valmiera, Latvia, 2007. – p. 7  

5.  Jekabsons G., Lavendels J. An approach for polynomial regression modelling 
using construction of basis functions // Scientific Proceedings of Riga Technical 
University, Computer Science, ISSN: 1407-7493 – RTU, Riga, Latvia, 2008. – p. 12 
(in print)  

6.  Jekabsons G., Lavendels J. A Comparison of Heuristic Methods for Polynomial 
Regression Model Induction // Mathematical modelling and analysis, The Baltic 
Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations, 
A.Buikis (ed.), Vol. 13, Nr. 1, ISSN print: 1392-6292, ISSN online: 1648-3510 – 
Technika, Vilnius, Lithuania, 2008. – pp. 17-27  

7.  Jekabsons G., Lavendels J., Sitikov V. Model evaluation and selection in multiple 
nonlinear regression analysis // Mathematical modelling and analysis, The Baltic 
Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations, 
Vol. 12, Nr. 1, ISSN print: 1392-6292, ISSN online: 1648-3510 – Technika, Vilnius, 
Lithuania, 2007. – pp. 81-90  

8.  Jēkabsons G., Lavendels J. A heuristic approach for regression model selection of 
electro-technical systems // Proceedings of International Conference Electrical and 
Control Technologies 2006, ISBN: 9955250542 – Kaunas University of Technology, 
Lithuania, 2006. – pp. 456-461  

9.  Jēkabsons G., Lavendels J. A heuristic approach of model selection in multiple 
nonlinear regression analysis // Proceedings of IADIS International Conference, 
Applied Computing 2006. – Mondragon unibertsitatea, Spain, San Sebastian, 2006. – 
pp. 524-527  

10.  Jēkabsons G., Lavendels J. Evaluation of model selection criterions in multiple 
nonlinear regression analysis // Scientific Proceedings of Riga Technical University, 



 217 

Boundary Field Problems and Computer Simulation, 5, 25, ISSN: 1407-7493 – RTU, 
Riga, Latvia, 2006. – pp. 67-81  

11.  Jēkabsons G., Lavendels J., Kozlova S. Hipotēzes komplicētības reducēšana 
daudzfaktoru regresijā // Scientific Proceedings of Riga Technical University, 
Computer Science, 5, 22, ISSN: 1407-7493 – RTU, Riga, Latvia, 2005. – pp. 283-294  

12.  Jēkabsons G., Lavendels J. Mazāko kvadrātu un galīgo elementu aproksimācijas 
principu koplietojums regresijas analīzē // Scientific Proceedings of Riga Technical 
University, Boundary Field Problems and Computer Simulation, 5, 22, ISSN: 1407-
7493 – RTU, Riga, Latvia, 2005. – pp. 277-282  

13.  Jēkabsons G., Lavendels J. Labākā aproksimanta izvēle iespējamo variantu kopā // 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, Computer Science, 5, 18, ISSN: 
1407-7493 – RTU, Riga, Latvia, 2004. – pp. 24-31.  

14.  Jurenoks A., Lavendels J., Sitikovs V. Usage of e-learning system unite in 
informatics course of secondary school (European project’s case study). Proseedings of 
international conference “Distance Learning in Applied Informatics”, Nitra, Slovakia, 
28-29 may 2008, ISBN 978-80-8094-317-2. pp. 209-215. 

15.  Lavendels J., Sitikovs V., Jekabsons G, Krauklis K. Effectiveness of e-teaching 
implementation and prospects of its advancements for distributed groups of learners. 
Proseedings of international conference “Distance Learning in Applied Informatics”, 
Nitra, Slovakia, 28-29 may 2008, ISBN 978-80-8094-317-2. pp. 216-221. 

16.  Krauklis K., Sitikovs V., LavendelsJ. Provision of e-teaching on the bases of 
extended VoIP Skype. Proceedings of International Conference "INNOVATIVE 
PROCESS IN E-LEARNING", March 5, 2008, Bratislava, Slovakia. ISBN 978-80-
225-2510-7. pp. 46-50. 

17.  Lavendels J., Shitikov V., Grundspenkis J., Vinogradova V. Study program 
improvement in RTU to enhance graduates competitiveness. Proceedings of 
International Conference “Global Cooperation in Engineering Education: Innovative 
Technologies, Studies and Professional Development”, October 4 – 6, 2007, Kaunas 
University of Technology, International Studies Center, Kaunas, Lithuania ISSN 1822-
8070. pp. 29-32.  

18.  Lavendels J., Shitikov V. E-Education Tools as a Way to ESF Possibilities 
Developing in Latvian Rural Areas. European Integration Studies, Research and 
Topicalities, No.1 (2007). ISSN 1822-8402, pp.87-92. 

19.  Лавенделс Ю.О., Шитиков В.С. Проблемы обеспечения дружественности в 
дистанционном компьютеризированном обучении. 11th International conference 
“Education and Virtuality” (VIRT-2007). 17-21 of September 2007, ISSN 1993-405X, 
Yalta, Ukraine. pp. 252-261. 

20.  Lavendels J., Šitikovs V., Jēkabsons G. Valsts augstskolu loma novadu 
informātikas skolotāju e-tālākizglītībā In: Scientific proceedings of Riga Technical 
University. Computer science. Applied Computer systems. RTU, Riga 2007, ISSN 
1407-7493, pp. 172-178.  

21.  Lavendels, J.; Shitikov, V.; Klints, D. Realisation of Post-Graduate Training for 
Teachers of Informatics of Rural Secondary Schools via Internet. In 7th international 
educational technology conference. Volume II. Nicosia, Cyprus 2007. ISBN 978-975-
8359-43-1. (pp 219-225). 

22.  Lavendels J., Šitikovs V. E-technologies in Post-Graduate Training for Teachers of 
Informatics of Rural Secondary Schools Proceedings of 7th International Conference 
“Virtual University VU’06”. Bratislava,  Slovakia, 2007 3p. 

23.  Sitikovs V., Lavendels J., Standard ANSI PMBOK in the context of European 
Social Fund’s projects in Latvia. 4th International scientific conference „BUSINESS 
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AND MANAGEMENT 2006”, 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. ISBN 978-9955-
28-114-6. 396-400 p. 

24.  Lavendels J., Sitikovs V., Krauklis K., Jekabsons G., Multi-level technical-human 
environment for promoting european programmes in Latvian regions. 4th International 
Conference "Citizens and Governance for Sustainable Development (CIGSUD)", 
September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania. ISBN 9955-28-041-7. (pp 12-16). 

25.  Лавенделс Ю.О., Шитиков В.С. Дистанционное обучение в контексте 
освоения европейских структурных фондов. Ten anniversary conference “Education 
and Virtuality” (VIRT-2006). 18-22 of September 2006., 8 p. 

26.  Grundspenkis J., Lavendels J., Shitikov V. Interrelations of informatics courses in 
secondary schools and university. International scientific conference „Informatics in 
the scientific knowledge 2006” June 28 – 30 , 2006   Varna, Bulgaria. ISBN-10: 954-
715-303-X, ISBN-13: 978-954-715-303-5. pp. 105-112. 

27.  Grundspenkis J., Lavendels J., Shitikov V. Improvement of the university 
programme on the base of modularity. International scientific conference „Informatics 
in the scientific knowledge 2006” June 28 – 30 , 2006   Varna, Bulgaria. ISBN-10: 954-
715-303-X, ISBN-13: 978-954-715-303-5. pp. 265-272. 

28.  Lavendels J., Sitikovs V. Information technology for motivating latvian provinces 
to take advantages on opportunities provided by ESF Annual Proceedings of Vidzeme 
University College “ICTE in Regional Development”, 2006. ISBN 9984-633-03-9. pp. 
87-92. 

29.  Sitikovs V., Lavendels J.  Web-based tools for collaborative e-learning of disabled 
youth. 6th International Educational Technology conference,  

Famagusta, Cyprus 2006. ISBN 978-975-8359-43-1. 8.p 
30.  Grudspenkis J., Lavendels J., Novitsky L., Sitikovs V. Compatibility of the 

principles of computer- based and classical teachings. In Proceeding of IADIS 
International Conference “Web Based Communities 2006”, ISBN 972-8924-10-0, 
Mondragon universitatae, San Sebastian, Spain, February 26-28, 2006. (pp. 335.-339). 

31.  Ю.О.Лавендел, В.С.Шитиковю  Повышение квалификации учителей 
информатики районных средних школ посредством е–обучения. В сб. 
Современные проблемы информатизации в информационных системах  и 
телекоммуникациях. Вып. 11. Воронеж, Научная книга. ISBN 5-98222-092-2. 
2006, c. 334-339. 

32.  Лавендел Ю.О., Латышева Э.И., Шитиков В.С. Информационные технологии 
для вовлечения в процесс  образования и общественную жизнь молодых людей 
со специальными потребностями В сб. Современные проблемы информатизации 
в информационных системах  и телекоммуникациях. Вып. 11. Воронеж, Научная 
книга. ISBN 5-98222-092-2. 2006, c. 330-334. 

33.  Šitikovs V., Lavendels J. Nowadays web-technology for inclusion of the young 
people with special needs to education and society. Proceedings of the International 
Conference “Knowledge Society Challenges for e-Learning, ISBN: 9955-09-874-0. – 
Kaunas, 2005. 4 p. 

34.  Lavendels J., Šitikovs V., Štāle G. ,Simsone R. Informācijas tehnoloģijas jauniešu 
ar speciālām vajadzībām iesaistīšanai izglītībā un sabiedrībā. Scientific Proceedings of 
Riga Technical University, Computer Science, 5, 22. – RTU, Riga, 2005. 7 lpp. 

35.  Grundspeņķis J., Lavendels J., Šitikovs V. Mācību programmas 
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana, ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Rīgas 
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Lietišķas 
datorsistēmas. 26.sējums, 2006. ISSN 1407-7493. pp. 144-149. 

36.  Grunspeņkis J., Lavendels J., Novickis L., Šitikovs V. Jauniešu ar speciālām 
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vajadzībām e-izglītība ar klasiskās apmācības īpašībām. Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Lietišķas datorsistēmas. 26.sējums, 2006. 
ISSN 1407-7493.  pp. 151-158. 

37.  Lavendels J., Sitikovs V., Latisheva E. Collaboration Tools for The Fostering of 
Learning Process of Disabled Youth. Proceedings of 6th International Conference 
“Virtual University VU’05”Bratislava, Slovakia, ISBN 80-227-2336-3, 2005. 2 p. 

38.  Lavendels J., Sitikovs V. E-collaboration as social event with unanticipated 
consequence. Output from particular campaign. In: Proceeding of IADIS Virtual Multi 
Conference on Computer Science and information Systems (under e-Learning 2005) 
ISBN: 972-8939-00-0. 2005. 4 p. 

39.  Lavendels J., Shitikovs V. Post-graduate e-training for teachers of informatics of 
rural secondary schools. In: Proceedings of international IST4Balt workshop "IST 6th 
Framework Programme - great opportunity for cooperation & collaboration", RTU 
publishing house, ISBN 9984-32-178-9. Riga, 2005, 4 p. 

40.  Грундспенькис Я., Новицкий Л., Шитиков В., Лавенделс Ю. Принципы 
создания дружественной среды для электронного обучения и взаимодействия 
молодежи со специальными потребностями. Сб. трудов 2-ой межд.  конф. 
«Информационные системы для HRM и обучения»,- Санкт-Петербург, 2005, 2 c. 

41.  Lavendels J., Sitikovs V. E-collaboration as social event with unanticipated 
consequence. Output from particular campaign. Proceeding of IADIS Virtual Multi 
Conference on Computer Science and information Systems (under e-Learning 2005). 
2005, 4p. 

2.4. Dalība ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs (informāciju par 
līdzautoriem un apjomu skat. publikāciju sarakstā) 

 

 
1. 

 
Scientific conference “Applied Communication and Information Technologies, 

AICT”, Latvia University of Agriculture, referāts „A heuristic approach for surrogate 
modelling”, 2008. gada 10.-11. aprīlis, Latvija, Jelgava  

2. RTU 48th International Scientific Conference, apakšsekcija Applied Computer 
Systems, referāts „Polynomials in metamodeling of glass fibre bar stability”, 2007. 
gada 10. oktobris, RTU, Rīga, Latvija  

3. 12th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2007), 
referāts „A Comparison of Heuristic Methods for Polynomial Regression Model 
Induction”, 2007. gada 30.maijs - 2. jūnijs, Lietuva, Trakai  

4. 11th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2006), 
referāts „Model evaluation and selection in multiple nonlinear regression analysis”, 
2006. gada 1.-4. jūnijs, Latvija, Jūrmala  

5. Electrical and Control Technologies 2006, referāts „A heuristic approach for 
regression model selection of electro-technical systems”, 2006. gada 5. maijs, Kaunas 
University of Technology, Lithuania  

6. RTU 45th International Scientific Conference, apakšsekcija Boundary Field 
Problems and Computer Simulation, referāts „Mazāko kvadrātu un galīgo elementu 
aproksimācijas principu koplietojums regresijas analīzē”, 2004. gada 13. oktobris, 
RTU, Rīga, Latvija  

7. RTU 44th International Scientific Conference, apakšsekcija Applied Computer 
Systems, referāts „Labākā aproksimanta izvēle iespējamo variantu kopā”, 2003. gada 
13. oktobris, RTU, Rīga, Latvija  

8. 6th International Educational Technology conference,  
Famagusta, Cyprus 2006. Referāts “Web-based tools for collaborative e-learning 

of disabled youth.” 
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9. IADIS International Conference “Web Based Communities 2006”, ISBN 972-
8924-10-0, Mondragon universitatae, San Sebastian, Spain, February 26-28  Referāts: 
„Compatibility of the principles of computer- based and classical teachings.” 

10. 11th International conference “Education and Virtuality” (VIRT-2007). 17-21 of 
September 2007,  Yalta, Ukraine. Referāts „Проблемы обеспечения 
дружественности в дистанционном компьютеризированном обучении.” 

11. 4th International scientific conference „BUSINESS AND MANAGEMENT 
2006”, 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Referāts: „Standard ANSI PMBOK in the 
context of European Social Fund’s projects in Latvia.” 

12. 4th International Conference "Citizens and Governance for Sustainable 
Development (CIGSUD)", September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania. Referāts: 
“Multi-level technical-human environment for promoting european programmes in 
Latvian regions.” 

13. IADIS International Conference “Web Based Communities 2006”, ISBN 972-
8924-10-0, Mondragon universitatae, San Sebastian, Spain, February 26-28, 2006. 
Referāts  „Compatibility of the principles of computer- based and classical teachings.  ” 

14. Collaboration Tools for The Fostering of Learning Process of Disabled Youth. 
Proceedings of 6th International Conference “Virtual University VU’05”Bratislava, 
Slovakia, ISBN 80-227-2336-3, 2005. 2 p. 

15. IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and information Systems 
(under e-Learning 2005). 2005. Referāts: „E-collaboration as social event with 
unanticipated consequence. Output from particular campaign.”  

   
  3. Pedagoģiskā darbība 
3.1. Promocijas 
darbu vadība 

G.Jēkabsons –  doktors, promocijas darbs aizstāvēts 2008. gada 
decembrī   

  
3.2. Pēdējie vadītie 
maģistra darbi 

 A.Lagzdiņš 
 A.Grigorjevs   

   
3.3. Pēdējie 
bakalaura un 
kvalifikācijas darbi 

S.Svētiņš, Z.Lignarskis, A.Kantans 

  
3.4. Studiju 
priekšmeti (vadība) 

 

 DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (1daļa) 3KP 
 DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (2daļa) 2KP 
 DIP104 Iepazīsti datoru  2KP 
 DIP414 Risinājumu datorizētā apstrāde 4KP 

 
 

3.5. Izstrādātās, IZM 
apstiprinātās tālākizglītības 
programmas 

 

 Tālākizglītības programma informātikas skolotājiem A2-9014142254 
“E-kurssDatoru praktiskā lietošana (programmēšanas pamati, 
multimediju mācību materiāla izstrāde un ieviešana” Saskaņojums ar 
IZM Nr.-0969 
http://isec.gov.lv/pedagogiem/cedu/kat/kat.shtml?19.htm 
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 Tālākizglītības programma vispārējās vidējās izglītības 
skolotājiem A-9014142254 “Datoru praktiskā lietošana mācību procesa 
nodrošināšanā un cilvēku komunikācijās” Saskaņojums ar IZM Nr.-0995 
http://isec.gov.lv/pedagogiem/cedu/kat/kat.shtml?35.htm 

3.6. Studiju 
priekšmeti 
(programmu 
izstrāde) 

 

 DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (1daļa) 3KP 
 DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (2daļa) 2KP 
3.7. Dalība ar referātiem 
akadēmiskās konferencēs 

 

 
 

1. 
 

2. 
 
 

Metodiskais seminārs ”E-studiju lietošanas pieredze studiju kvalitātes celšanai” , 
Rīga, RTU, 2008.gada 18. martā. Referāti: 

A.Anohina, J.Grundspeņķis, J.Lavendels, V.Šitikovs ”Modularizācijas loma 
studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošanā” 
K.Krauklis, J.Lavendels, V.Šitikovs”Datorizētās apmācības pielietojumu 
efektivitāte un perspektīvas izkliedētām mērķa grupām” 
 

 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

 
7. 

 
 

8. 

International conference ”Distance Learning in Applied Informatics”, Nitra, 
Slovakia, 28., 29. May 2008. Referāti:  

A. Jurenoks J. Lavendels V. Sitikovs Usage of E-learning System UNITE in 
Informatics Course of Secondary School (EUROPEAN 
Project’s Case Study) 
 
G.Jekabsons, K.Krauklis, J. Lavendels, V. Sitikovs. Effectiveness of E-teaching 
Implementation and Prospects of its Advancements for Distributed Groups of 
Learners 
 

7th international educational technology conference, Nicosia, Cyprus, 2.-4. May, 
2007. Referāts: 

J. Lavendels, V. Sitikovs, D.Klints Realisation of Post-Graduate Training for 
Teachers of Informatics of Rural Secondary Schools via Internet. 
 

IST4Balt starptautiskais seminārs (Rīga, 2006.g. 7. aprīlis)  Referāts: 
J.Lavendels, V.Shitikovs. E-collaboration as a way to education and society for 
disabled youth  
 

International scientific conference „Informatics in the scientific knowledge 2006” 
June 28 – 30 , 2006   Varna, Bulgaria. Referāti: 
Grundspenkis J., Lavendels J., Shitikov V. Improvement of the university programme 
on the base of modularity.  

 
Grundspenkis J., Lavendels J., Shitikov V. Interrelations of informatics courses in 
secondary schools and university.  

 
3.8. Mācību līdzekļi  

1. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (1. daļa) Laboratorijas darbu 
izstrādāšana. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008, 30.lpp. 

2. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (2. daļa) Laboratorijas darbu 
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izstrādāšana. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008, 35.lpp. 
3. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (1. daļa) Elektroniskie materiāli 

praktisko iemaņu apgūšanai. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008. 
4. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (2. daļa) Elektroniskie materiāli 

praktisko iemaņu apgūšanai. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008. 
5. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (1. daļa). Multimedija mācību 

materiāls. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008. 
6. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (2. daļa). Multimedija mācību 

materiāls. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008. 
7. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana Laboratorijas darbu tēmas. 

Metodiskais līdzeklis mācību spēkiem. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008, 54. 
lpp. 

(Materiāls pieejams tikai mācību spēkiem RTU IP katedrā) 
8. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana Zināšanu kontrole. Metodiskais 

līdzeklis mācību spēkiem. Sastādītājs J.Lavendels. Rīga, RTU, 2008, 84. lpp. 
(Materiāls pieejams tikai mācību spēkiem RTU IP katedrā) 
 

3.9. Metodiskie darbi – ESF projektos studiju 
programmas „DATORSISTEMAS” pilnveidošanā 

 

1.  2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0062/0007 
RTU akadēmiskās studiju programmas “DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana 
18/10/2005 - 30/11/2007 vadītājs J.Grundspeņķis 
Pieteikuma sagatavošana kopā ar J.Grundspeņķi un V.Šitikovu. 
Metodiskā koordinatora un docētāja pienākumu izpilde īstenošanā. 
 

2.  2005/0119/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007  
RTU akadēmiskās studiju programmas “DATORSISTĒMAS” datorzinātnes 
pamatkursu pilnveidošana 
02/01/2006 - 15/08/2008 vadītājs J.Grundspeņķis 
Pieteikuma sagatavošana kopā ar J.Grundspeņķi un V.Šitikovu.  
Metodiskā uzrauga un docētāja pienākumu izpilde īstenošanā. 
 

3.  2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 
RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu 
profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai 
31/10/2006 - 30/06/2008 vadītājs J.Grundspeņķis 
Pieteikuma sagatavošana kopā ar J.Grundspeņķi un V.Šitikovu. 
Docētāja pienākumu izpilde īstenošanā. 

 
 
4. Organizatoriskā darbība 

4.1. Darbība RTU 
institūcijās 

 

 DITF domes loceklis 
 LDI domes loceklis 
 Akadēmisko maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 
 Profesionālo maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 
 Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 
 Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 
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4.2. Sadarbība ar 
MS  

DIT fakultātes atbildīgais par sadarbību ar Microsoft pārstāvniecību 
Latvijā (no 1998. gada) 

4.3.Katedras 
vadītājs 

RTU informātikas un programmēšanas katedras vadītājs (no 1998. gada) 

4.4. IZM apstiprināto 
vispārējās izglītības 
pedagogu tālākizglītības 
programmu īstenošana 

 

 Tālākizglītības programma informātikas skolotājiem                  
A2-9014142254 “E-kurss Datoru praktiskā lietošana (programmēšanas 
pamati, multimediju mācību materiāla izstrāde un ieviešana” 
Saskaņojums ar IZM Nr.-0969,   vadītājs J.Lavendels. 
http://isec.gov.lv/pedagogiem/cedu/kat/kat.shtml?19.htm 

 Tālākizglītības programma vispārējās vidējās izglītības 
skolotājiem A-9014142254 “Datoru praktiskā lietošana mācību procesa 
nodrošināšanā un cilvēku komunikācijās” Saskaņojums ar IZM Nr.-
0995,   vadītājs J.Lavendels. 
http://isec.gov.lv/pedagogiem/cedu/kat/kat.shtml?35.htm 

4.5. Nozares eksperts 
Informācijas Tehnolģijā 

 

 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas  Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektu iesniegumu nozaru vērtēšanas eksperts 

4.6. Sadarbība ar 
skolām 

Semināri Latvijas novadu informātikas skolotājiem, ar mērķi motivēt 
novadu skolniekus turpināt izglītību RTU DIT fakultātē 

  
4.7. ESF projekti  
 2005/0023/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.3.7/ 0031/ 0007 

Informācijas tehnoloģijas jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai 
izglītībā un sabiedrībā      (13/06/2005- 12/06/2006) 
Projekta pieteikuma sagatavošana, projekta metodiskā vadība, docētāja 
pienākumu izpildīšana 

 2006/0014/VPD1/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.4.2./0025/0007 
Informācijas Tehnoloģijas Latvijas novadu motivēšanai izmantot ESF 
piedāvātās iespējas  (01/06/2006 - 31/05/2007) 
Projekta pieteikuma sagatavošana, projekta metodiskā vadība, docētāja 
pienākumu izpildīšana 

 2006/0065/VPD1/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.5.2./0055/0007 
Informācijas Tehnoloģijas Latvijas novadu Informātikas skolotāju 
tālākizglītībai Tīmeklī   (03/07/2006 - 29/06/2007) 
Projekta pieteikuma sagatavošana, projekta metodiskā vadība, docētāja 
pienākumu izpildīšana 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

1. Vispārīgās ziņas 

 
Vārds, uzvārds: Gunta Maurāne 

 
Izglītība: 
 

1992.-1993.                 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte-  
                                     bioloģijas maģistra grāds 
                                     Maģistra darba tēma: Darba efektivitātes un fizioloģisko 
                                    rādītāju dinamika monotonas “sensoras” 
                                     un “sensomotoras” slodzes laikā 
1973.-1978.                       Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte-  
                                           biologa, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
1963.-1973.                       Rīgas franču licejs (Rīgas Anri Barbisa 11. vidusskola) 

 
Nodarbošanās (Darba pieredze): 
 

01.2003. līdz šim brīdim   RTU IEVF Vadībzinību katedra (Uzņēmējdarbības un 
                                           cilvēku resursu vadīšanas katedra,Uzņēmējdarbības  
                                           vadīšanas profesora grupa) – praktiskā docente             
02.1991. – 01.2003.           RTU IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa - 
                                           lektore 
08.1978. – 01.1991.           RTU IEF DZO psihofizioloģisko pamatu problēmu 
                                           zinātniski pētnieciskā laboratorija- 
                                           jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
                                            

                                     Pētījumu tēmas: 
1986 –1990              Darbinieku adaptācijas procesa optimizācijas metožu un  
      līdzekļu izstrādāšana radiotehnikas un aparātbūves nozarēs 
1981 –1985              Metodisko rekomendāciju izstrādāšana hipokinēzijas  
                                nelabvēlīgās iedarbības uz cilvēka darbaspējām 
                                 un funkcionālo stāvokli profilaksei 
1978 – 1980             Cilvēku darbaspēju paaugstināšanas metodikas izstrāde,  
                                 pamatojoties uz racionālu fizioloģisko režīmu, monotonos  
     darba procesos 
                                  
                                  Līgumdarbi: 1990  Ogres trikotāžas kombinātā 
                                                        1988   ra Radiotehnika 
                                                        1985   ra VEF  
                                                        1984   ra Rīgas Finieris 
                                                        1979   Latvijas jūras kuģniecībā 
 
 
 
Valodu lietošanas prasmes: 

latviešu, krievu- pārvaldu; 
franču- sarunvalodas līmenī; 
angļu- lasītprasme. 
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2.Zinātniskā darbība un publikācijas: 
 

1.12.- 29.12.2010.           Dalība ESF projektā “ Sākotnējās profesionālās izglītības  
                                        programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas 
                                        profesionālajā vidusskolā”. Līguma Nr.1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/ 
                                        VIAA/028 - eksperts 
 
1.09.2006.– 30.06.2008. Dalība ESF projektā “Profesionālās izglītības ieguves formu  

                                  pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un  
                                  komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās  
       profesionālās 
                                  izglītības uzņēmējdarbības programmās” Līguma Nr. 
                                  2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017 
 

15.10. 2008.                    noslēgts līgums ar izdevniecību “Multineo” par grāmatas 

                                        “Personāla vadīšana” izdošanu 2009.gadā. 
 
Ir 10 publikācijas zinātnisko konferenču materiālos. 

 
3.Pedagoģiskā darbība: 
 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē  20 gadi (no 1991. gada) 
 

Studiju priekšmeti: 
1. Personāla vadīšana IUV 223  -5 KP 
2. Personāla vadīšana IUV  371 -  3 KP 
3. Personāla vadīšana (pamatkurss) IUV  305 -   2 KP 
4. Ergonomika   IUV  447 -  2 KP 
5. Darba psiholoģija un ergonomika IDA 506 - 2 KP 
6. Darba motivācijas teorijas IUV 433 -  2 KP 
7. Lietišķā saskarsme IUV  226 -  2 KP 
8. Patērētāju uzvedība tirgū IUV 210 – 2 KP 

 
Mācību līdzekļi: 

1. Diplomprojekta izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi bakalaura 
profesionālo studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”./E. Gaile-Sarkane, 
I.Lapiņa, G. Maurāne, I. Ozoliņa-Ozola.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2011.- 36 lpp. 

2. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura 
profesionālo studiju programmā “Cilvēku resursu vadīšana”. 2. papildin. 
izdevums/ J. Ķipsna, G. Maurāne – Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 34 lpp. 

3. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi personāla speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai. 2. papildin. izdevums /J.Reiters, I.Lapiņa, G.Maurāne.- Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2007.- 38 lpp. 

4. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā “Personāla vadīšana”/ 
J. Ķipsna, G. Maurāne. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 22 lpp. 

5. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo 
studiju programmā “Cilvēku resursu vadīšana”/ J. Ķipsna, J. Reiters, G. Maurāne. 
– Rīga, RTU Izdevniecība, 2005. – 39 lpp. 
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6. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura 
profesionālo studiju programmā “Cilvēku resursu vadīšana”/ J. Ķipsna, J. Reiters, 
G. Maurāne. – Rīga, RTU Izdevniecība, 2005. – 20 lpp. 

7. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi personāla speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai. /J.Reiters, I.Lapiņa, G.Maurāne.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2004.- 36 
lpp. 

8. Darba fizioloģijas un psiholoģijas metodes./I.Jansone, G.Maurāne. – Rīga: RTU 
Izdevniecība,1991.- 47lpp. 
 

Metodiskie darbi: 
1. Kalinka, I., Maurāne, G. (zinātniskā vadītāja). Personāla vadīšana pakalpojumu 

nozares uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai//45.RTU Studentu zinātniskās 
un tehniskās konferences materiāli: II Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija, ekonomika, 
uzņēmējdarbība un vadīšana, svešvalodas, 2004.gada aprīlī. – Rīga: RTU 
izdevniecība, 2004. – 193. lpp 

2. Matisone, E., Maurane, G.(zinātniskā vadītāja). Budžeta iestāžu darbinieku atlases 
sistēmas modelēšana// 45.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
materiāli: II Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija, ekonomika, uzņēmējdarbība un 
vadīšana, svešvalodas, 2004.gada aprīlī. – Rīga: RTU izdevniecība, 2004. – 195. 
lpp. 

3. Nagle, I., Maurāne, G. (zinātniskā vadītāja). Personāla stratēģiskā vadīšana un 
karjeras plānošana valsts uzņēmumā//44.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās 
konferences materiāli: II Ekonomika, uzņēmējdarbība un vadīšana, svešvalodas, 
2003.gada aprīlī. – Rīga: RTU izdevniecība, 2003. – 113. lpp. 

4. Štrausa, I., Maurāne, G. (zinātniskā vadītāja). Valsts pārvaldes darbinieku 
motivācijas veidošana// 45.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
materiāli:. II Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija, ekonomika, uzņēmējdarbība un 
vadīšana, svešvalodas, 2004.gada aprīlī – Rīga: RTU izdevniecība, 2004. – 199. 
lpp. 

 
Profesionālā pilnveide: 
 
21.10. 2011.                       RTU IEVF Vadībzinību katedras seminārs „Prezentācijas 
                                           prasmju pilnveidošana”  
2.09.2011.                          RTU IEVF Vadībzinību katedras seminārs „ Ievads zināšanu 
                                           vadīšanā” - sertifikāts 
29.10.2009.                        Latvijas Ergonomikas biedrības seminārs „ Ergonomiskais  
dizains  un strādājošo labklājība” - sertifikāts 
12.02.2009.                        Latvijas Ergonomikas biedrības seminārs „ Veselīgs uzturs un 
                                           ergonomika” - sertifikāts 
10. 2007. – 06.2008. .        LU programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā  
                                           pilnveide, inovācijas augstākās izglītības sistēmā,  
                                           izglītības darba vadībā” (160 stundas, t.sk. 60 kontaktstundas)  
                                           sertifikāts. 
19.04. 2007.                       Latvijas ergonomikas biedrības konference/seminārs 
                                           “Fiziskās slodzes darbā izraisītie veselības bojājumi,  
                                            cēloņi un risinājumi”- sertifikāts 
4.04. 2007.                         RTU zinātniskais seminārs “Latvijas tautsaimniecības un  
                                           cilvēkresursu attīstības problēmas un stratēģijas” –  
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                                           sertifikāts 
7.12. 2006.                         Latvijas ergonomikas biedrības seminārs - sertifikāts 
08. – 12. 2002.                   Latvijas universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts,    
                                           kurss: Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse – 
                                           sertifikāts. 
9.08.-13.08.1999.               Valsts Administrācijas skolas un PHARE programmas” Valsts  
                                           pārvaldes reforma” seminars “Cilvēku resursu vadīšana”-  
                                           sertifikāts  
4.09.-8.09.1995.                 RTU seminārs “ Ievads ergonomikā”- sertifikāts 
11.02.- 8.04.1994.              RTU kursi “ Uzņēmējdarbības grāmatvedība”- sertifikāts 
1993.                                  RTU Datorzinību kursi 
 

4. Organizatoriskā darbība: 
 
Specializējošo un kvalifikācijas prakšu atskaišu aizstāvēšanas komisijas locekle. 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu  komisijas locekle. 
Valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

 
2002. – 2003.                      darbs profesijas standarta PS 0204 “personāla vadītājs” 

                                      izstrādes darba grupā. 
2002.                          darbs profesijas standarta PS 0096“ personāla speciālists”  
                                   izstrādes darba grupā. 
2000.                          ES PHARE  programmas “Profesionālā izglītība 2000”  
                                   ietvaros darbs pie mācību priekšmeta “Lietišķā saskarsme” 
                                   programmas izstrādes. 
1999.                          ES PHARE programmas “Biznesa izglītības reforma  
                                   Latvijā” ietvaros darbs pie mācību priekšmeta “Vadības 
                                   psiholoģija” programmas izstrādes. 

 
No 2006. gada  Latvijas Ergonomikas biedrības biedre 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
PERSONAS DATI  
 
Vārds, uzvārds: JĀNIS MAZAIS  
 
VALODAS  
Latviešu, angļu, vācu, krievu  
 
IZGLĪTĪBA  
1993.-1995. Maģistratūra RTU Rīgas Biznesa institūtā (biznesa vad. maģistrs)  
1972.-1975. Aspirantūra RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē  
1962.-1970. Studijas Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Elektroenerģētikas fakultātē (inž 
– elektriķis)  
1958. – 1962. Studijas Rīgas Elektromehāniskajā tehnikumā (tehniķis – elektriķis)  
 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN GRĀDI  
1992. Inženierzinātņu doktors (Dr. sc.ing.), Rīgas Tehniskā universitāte  
1981. Tehnisko zinātņu kandidāts, spec. Tehniskā kibernētika un informācijas teorija, 
Rīgas Politehniskais institūts  
 
DARBA PIEREDZE  
2011.- patreiz RTU profesors, kopš 09.11. - Ražošanas kvalitātes institūta direktora p.i.  
2010.-2011. RTU profesors, Mašīnu/procesu drošuma un kvalitātes monitoringa 
profesora grupas vadītājs  
2005.-2010. RTU Ražošanas kvalitātes institūta asoc.profesors  
2002.-2005. Operāciju padomnieks ANO attīstības programmā Serbijā un Melnkalnē  
1995.-2002. ANO Attīstības programmas Latvijā Operāciju atbalsta grupas un admin. 
daļas vadītājs  
1981.-1998. RPI (kopš 1990. – RTU) vecākais pasniedzējs, docents, Mašīnu elementu un 
MMT katedrā un Ražošanas kvalitātes institūtā  
1972.-1981. RPI zinātniskais līdzstrādnieks, grupas vadītājs Mašīnu elementu un MMT 
katedrā  
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)  
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs:  
ASQ ISO-TC 176 starptautiskās izglītības izpētes grupas (ASQ ISO TC Study Group on 
Education) dalībnieks, izstrādājot jauna darba dokumenta pamatojumu (New Work Item 
Proposal J.Mazais – CV 2. lpp.  
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– Justification study) un ANSI Z1.11 dokumentu „Kvalitātes standarta ISO 9001 
lietojums izglītības organizācijās”, - 2006.-2010.g.  
Eksperts LR Ārlietu ministrijas un Kanādas Starptautiskās Attīstības aģentūras finansētā 
projektā “Kapacitātes stiprināšana Gruzijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidei” 
Līgums Nr.G1-10/2007, 2007.g .jūlijs - oktobris.  
LZP, IZM un citu iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs:  
Nodarbinātības valsts aģentūras pētījuma „Karjeras konsultāciju pakalpojuma kvalitātes 
etalonmērījums (bench-marking)”, līguma numurs LM, NVA Nr.2008/59, 2009.g.janv.- 
aprīlis – ekspertu grupas vadītājs.  
ESF 3.2.5.2. Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu 
īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē (2006-2007) - eksperts.  
ES, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:  
Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijas Eiropas Tērauda tehnoloģiju platformas spoguļgrupā 
(kopš 2007.g.)  
 
PUBLIKĀCIJAS (2006 - 2011)  
Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos:  
Lapiņa I., Mazais J., Borkus I. Quality and Higher Education in International and 
National Context // Proceedings of The 15th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011, ASV, Orlando, 19.-22. jūlijs, 2011. - 401.-
406. lpp.  
Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi):  
1. Liepiņa R., Mazais J., Lapiņa I. Innovative Approach in Conformity Assessment: 
Aspects of Public Utilities Services // Proceedings of 2011 International Conference on 
Business Intelligence and Financial Engineering. International Conference on Business 
Intelligence and Financial Engineering (ICBIFE 2011), 2011. - 55.-62. lpp.  
 
2. Mežinska I., Mazais J. Integrated Management Systems in Latvian Enterprises // Total 
Quality Management. Advanced and Intelligent Approaches, Serbija, Belgrada, 7.-11. 
jūnijs, 2011. - 187.-196. lpp  
 
3. Mežinska I., Mazais J. Integrated Management systems in Latvian Enterprises. Result 
of Empirical Research // Total Quality Management & Excellence. - Vol.39, No.4. (2011) 
27.-36. lpp.  
 
4. Čivčiša G., Mežinska I., Janauska J., Mazais J., Salenieks N., Saleniece I. 
Improveability Training on Education and Research // QMOD 13 "Learnability, 
Innovability and Sustainability", Vācija, Cottbus, 30.augusts-1. septembris, 2010. - 1.-16. 
lpp.  
 
5. Čivčiša G., Janauska J., Mazais J., Mežinska I., Miķelsons A., Salenieks N. 
Harmonized Quality Assurance and Assessment Methodology for Engineering Education 
// International Conference on Egineeering Education ICEE-2010: Proceedings, Polija, 
Gliwice, 18.-22. jūlijs, 2010. - 1.-6. lpp.  
J.Mazais – CV 3. lpp.  
 
6. Čivčiša G., Janauska J., Mežinska I., Mazais J., Miķelsons J., Rudņevs J., Salenieks N. 
Engineering Education – New Approach and New Style // Engineering for Rural 
Development, Latvija, Jelgava, 27.-28. maijs, 2010. - 7.-12. lpp.  
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7. Bērziņš J., Mazais J., Čivčiša G., Janauska J., Mežinska I., Priednieks V., Salenieks N. 
Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei // 12. Starptautiskā konference "Ūdens 
transports un infrastruktūra", Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2010. - 29.-31. lpp.  
 
8. Mežinska I., Mazais J. Quality Management Systems in Metal Processing, Hardware 
and Machinery Industries in Latvia // RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un 
transports. - 31. sēj. (2009), 84.-88. lpp.  
 
9. Rudņevs J., Mazais J. 15 gadu pieredze kvalitātes speciālistu sagatavošanā Ražošanas 
kvalitātes institūtā // RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un transports. - 29. sēj. 
(2008), 54.-62. lpp.  
 
10. Mazais J., Rudņevs J., Upītis G. Computer Technologies in Studies of Mechanical 
Engineering: What, How, Where? // RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un 
transports. - 29. sēj. (2008), 42.-53. lpp.  
 
11. Janauska J., Mazais J., Salenieks N. New European Qualifications Framework for 
Engineering Education // RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un transports. - 29. 
sēj. (2008), 6.-14. lpp.  
 
12. Janauska J., Mazais J., Salenieks N. Engineering / Managerial Education for the New 
Professionalism // Proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE 
2008, International Conference on Engineering Education , UNGĀRIJA, Peča - Budapešta, 
27.-31. jūlijs, 2008. - 7 lpp  
 
13. Rudņevs J., Mazais J., Upītis G. Problem-Oriented E-Tools for Studies in Mechanical 
Engineering // Proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE 
2008, Ungārija, Peča - Budapešta, 27.-31. jūlijs, 2008. - 8 lpp.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Miķelsons Jānis 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu  
Citas valodas: krievu, angļu   
 
IZGLĪTĪBA 
 
Laika periods: 1965.g. – 1970.g. 
Izglītības iestādes nosaukums: Rīgas Politehniskais institūts 
Piešķirtais grāds un/vai piešķirtā kvalifikācija: inženieris mehāniķis 
 
Laika periods: 1956.g. – 1960.g. 
Izglītības iestādes nosaukums: Rīgas Industriālais tehnikums 
Piešķirtais grāds un/vai piešķirtā kvalifikācija: tehniķis tehnologs 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Nav 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
Laika periods: 2010.g. 
Nosaukums, organizācija vai iestāde, norises vieta: LKPF mācību/praktizēšanās 
tematiskais kurss „Augstākās izglītības/kvalifikācijas kvalitātes pilnveide Boloņas 
procesa 2020 
nostādnēs”  (apliecība). 
RTU RKI, LNKB, LKPF kvalifikācijas kursi. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Laika periods: no 2004.g. līdz šim brīdim 
Darba vietas nosaukums: RTU  Transporta un mašīnzinību fakultātes/ 
Inženierekonomikas 
un vadības fakultātes Ražošanas kvalitātes institūts 
Profesija vai ieņemamais amats: asociētais profesors 
 
Laika periods: 1994. – 2003. g.  
Darba vietas nosaukums: Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 
Profesija vai ieņemamais amats: direktors 
 
Laika periods: 1993. – 1994.g 
Darba vietas nosaukums: Ekonomikas ministrija 
Profesija vai ieņemamais amats: nodaļas vadītājs 
 
Laika periods: 1972. – 1993.g 
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Darba vietas nosaukums: ZA Polimēru mehānikas institūts 
Profesija vai ieņemamais amats: galvenais inženieris 
 
Laika periods: 1967. – 1972.g 
Darba vietas nosaukums: Rīgas Auto-elektro aparātu rūpnīca 
Profesija vai ieņemamais amats: konstruktors 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
LR Ārlietu ministrijas un Kanādas Starptautiskās Attīstības aģentūras finansēts 
projekts “Kapacitātes stiprināšana Gruzijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidei” 
Līgums Nr.G1-10/2007, 2007.g .jūlijs -oktobris - eksperts. 
ESF 3.2.5.2. Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu 
īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē (2006-2007) - eksperts. 
 

  Tirgus orientētā pētījuma projekts (IZM reģ. Nr. 1-25/73) Rokasgrāmatas uzņēmējiem   
  izstrāde: Miķelsons J., Salenieks N., Štrauss V.  „Mēriekārtu atbilstības novērtēšana”  
  2006.g. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 
  Zinātniskās publikācijas 

1. Civcisa G., Janauska J., Mazais J., Mezinska I., Mikelsons J., Salenieks N.  
Harmonized Quality Assurance and Assessment methodology for Engineering 
Education// Proceedings of International Conference on Engineering Education ICEE-
2010, July 18-22, Gliwice, Poland, CD. Conference Proceedings. 
2. G.Čivčiša, J.Janauska, I.Mežinska, J.Mazais,  J.Miķelsons, J.Rudņevs, N.Salenieks. 
Engineering Education-New Approach and New Style //  Proceedings of 9th 
International Scientific Conference on Engineering for Rural Development, May 27-
28, 2010, Jelgava, Latvia – Vol.9, ISSN 1691-3043, p.7-12. 
3. Civcisa G., Janauska J., Mikelsons J., Salenieks N. Effective Quality Improvement 
Methodology of Studies// RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un transports. - 
31. sēj. (2009), 165.-172. lpp. 
  4. Mazais J., Miķelsons J., Salenieks N. Process parameter and measurement accuracy 
and precision = Procesa parametru un mērījumu pareizība un precizitāte // RTU 
Zinātniskie raksti, 6.sērija, 23.sējums, Rīga, (2007). 11-16.lpp. 
5. Mazais J., Miķelsons J., Salenieks N. Process efficiency, reliability and monitoring. 
= Procesu efektivitāte, drošums un monitorings // RTU Zinātniskie raksti, 6.sērija, 
23.sējums, Rīga, (2007). 17-24.lpp. 
6. Miķelsons J., Rudņevs J., Salenieks N. Process Performance and Measurement 
Conformity Management. RTU Zinātniskie raksti, 6.sērija, Rīga, (2004),  105...111. 
lpp. 
7. Miķelsons J. „Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas nacionālās sistēmas 
izveide”, RTU Zinātniskie raksti, 6.sērija, Rīga,2004, 23...31.  lpp.; 

  8. Janauska J., Mazais J., Miķelsosns J., Volkova T. Kvalitātes nodrošināšana un vadība 
augstākā   
     izglītībā. EHEA veidojums. – Rīga: Latvijas kvalitātes biedrība 2008.- 8 lpp. 
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs 
1.J.Mazais, J.Miķelsons, N. Salenieks (RTU). Augsta vērtīguma pētniecība un 
inovācija. RTU 51. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010.g.oktobris. 
2. Miķelsons J. Praktizēšanās mērinstrumentu un mērījumu nenoteiktības novērtēšanā. 
RTU 51. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010.g.oktobris. 
3. Čivčiša G., Janauska J., Miķelsons J., Salenieks N. “Starptautisks pētījums IRMA 
ražošanas tehnikas nozares izaugsmei – sagaidāmie ieguvumi” RTU 50 starptautiskā 
zinātniskā konference 2009.g.15.oktobris. 
4. Miķelsons J. „Eksperience of implementation of Technical Regulations on Quality 
Assurance in Latvia”. Raksts Ukrainas parlamenta un Pasaules Bankas  rīkotās 
konferences tēžu krājums, Kijeva, 2008.g.aprīlis. 
5. Miķelsons J. (RTU), Štrauss V. (LZA) “Jaunā pieeja mērinstrumentu reglamentētai  
atbilstības novērtēšanai – New Approach to regulated conformity assessment of  
measuring”  RTU 47 starptautiskā zinātniskā konference 2006.g. 12.-14.oktobris. 
6. Miķelsons J. “Jaunā pieeja mērinstrumentu pareizības nodrošināšanā” RTU 46   
starptautiskā zinātniskā konference. Rīga,  2005.g. oktobris. 

  7. Miķelsons J., Salenieks N. Engineering & Managerial Education for Knowledge   
      Economy”, kongresa tēžu krājums, 48th Congress of European Organization for 
Quality   
      „Quality and Innovations: the Path to higher standarts of Living”. Moscow, 
September   
      2004.  
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 7 gadi ( no 2004. gada RTU) 
 
Lekciju kursi 
Izstrādāti, pilnveidoti un vadīti studiju bakalaura studiju kursi: 
• Industriālie mērījumi (1daļa – pamatkurss) - 3 KP 
• Testēšana, vērtēšana un sertifikācija                  - 4 KP 
• Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma     - 3 KP 
• Atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzība        - 4 KP 
• Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)           - 2KP 

Izstrādāts, pilnveidots un vadīts maģistra studiju kurss 
• Atbilstības novērtēšana                                     - 3 KP 

 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana  

Vadītie promocijas darbi  
Doktorantes Raimondas Liepiņas promocijas darba konsultēšana par tēmu „Industriālo 
mērinstrumentu atbilstības novērtēšana” 
 
Vadītie maģistru un bakalauru darbi 

TMF Ražošanas kvalitātes institūtā kopš 2005.gada vadīti 20 maģistra darbi un 12 bakalaura 
darbi, recenzēti 5 maģistra darbi un 2 bakalaura darbi  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds:   OSE DAINA 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:   latviešu 
Citas valodas:   krievu, angļu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
No 01.10.2009. līdz šim brīdim 
Studijas LU Tiesību zinātņu doktorantūras programmā. 
 
1996.- 1998. 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra diploms Nr. 004567 
tiesību maģistra grāds (Mg.iur.) 
 
1993.g.- 1995.g. 
RTU, Inženierekonomikas fakultāte, Maģistra diploms Nr. 000414 
ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu (Mg.oec.) 
 
1996.g.- 1998.g. 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra diploms Nr. 004567 
tiesību maģistra grāds 
 
DARBA PIEREDZE 
2008.g. 27. novembris – līdz šim brīdim 
Zvērināta advokāte, Rīga, Meža iela 1, korp.1-315.kab. 
 
2006.gada augusta – līdz šim brīdim 
LR Tieslietu ministrija, Civilprocesa likuma grozījumu darba grupas locekle. 
  
1994.g. – līdz šim brīdim 
RTU, Inženierekonomikas fakultātē, Lektore, Pr.docente 
 
1996.g.- līdz šim brīdim 
LU, Juridiskā fakultāte, Stundu pasniedzēja, Lektore 
 
1992.g.- 2002.g 
VRU “Kompresors”, jurists 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Ose D. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana. Civilprocesa 
aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. Rīga. TNA. 
2008. (107.-120.lpp.) 



 235 

2.  D.Ose . Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides pilnveidošana// 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobrī., 148.-155.lpp. 
 3. D.Ose, I.Seržante. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas - Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.g., 285.-296.lpp. 
4. D.Ose. Mazo komercdarbības formu dibināšanas īpatnības Komerclikumā//  
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā - Starptautiskās      
zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 2002.gada 28.februāris - 2.marts.,277.- 
283.lpp. 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi  

D.Ose. Darba tiesību pamati, otrais papildinātais izdevums, R.RTU, 2007., 48 lpp. 
D.Ose. Darba tiesību pamati, R.RTU, 2006., 42 lpp. 
D.Ose. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis, R; RTU, 2002., 58 lpp. 

 
Populārzinātniskas publikācijas 
D.Ose. Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un atbrīvošana no tiesas izdevumiem.// Jurista 
Vārds, 16.06.2009., Nr. 24/25, 23.-26.lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  

1. 2010. gada 11. Jūnijs 
      LU „1. juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski     

praktiskajā konferencē”, Referāts „ Pierādījumi civilprocesā” . 
2. 2010. gada 14.-17.aprīlis 

Daugavpils universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference, 
      Referāts „ Pierādīšanas pienākums atsevišķu kategoriju lietās” . 
3. 2009.gada 11. novembris 

Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR Tieslietu ministrija, 
Rīga 

      Referāts „Pierādīšanas pienākuma īpatnības darba strīdos” . 
4.  2009. gads 23.-24.oktobris 
 Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas”, Referāts „Pierādījumu iesniegšanas un novērtēšanas 
problēmas civilprocesā”.   

5.  2009. gads 25. februāris 
 Juristu dienas 2009., Civilprocesa aktuālie jautājumu, Latvijas Juristu biedrības 

konference, Referāts : Civilprocesa aktuālie problēmjautājumi. 
6.  2009. gads 6. februāris, 
 Latvijas Universitātes 67. konference. Rīga. Referāts : Senāta rīcības sēdes lēmumu 

kvalitāte 
7.  2008. gada 22. septembris, 
 Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR Tieslietu ministrija, 

Rīga 
 Referāts “Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un atbrīvošana no tiesas 

izdevumiem”.  
8.  2008. gada 8. februāris 
 Latvijas Universitātes 66.konference. Rīga.  
 Referāts : Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā.  
9.  2007.gada 19. septembris, 
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 Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR Tieslietu ministrija, 
Rīga 

 Referāts “Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu izsūtīšana” 
10. 2007.gada 25.- 26.janvāris 
 Starptautiska zinātniska konference: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 

pēc Eiropas Savienības paplašināšanās., Rīga 
 Referāts : Tiesu izpildītāju institūta vieta tiesu sistēmā un tā izaugsme reformas  
 gaitā. 
 
11. 2007.gada 8. novembris 
„Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks un tā pārsūdzēšana kasācijas 
kārtībā”. Tieslietu ministrijas zinātniskā diskusija. Rīga. 
Diskusijas dalībnieks. 

 
12. 2007. gada 10. decembris 
Tiesībsarga konference : Vai īrniekam ir iespēja sevi aizsargāt?  
Diskusijas dalībnieks. 

 
13. 2008. gada 8. februāris 
Latvijas Universitātes 66.konference. Rīga.  
Referāts : Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā.  

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 15 gadi. 
Lekciju kursi 

Rīgas Tehniskā universitāte : 
Bakalaura studiju realizācijā :“Tiesību pamati”, “Saimnieciskās un darba tiesības”, 
“Civiltiesības”, “Darba un sociālās tiesības”, “Nekustamā un kustamā īpašuma 
tiesiskie pamati” 
Maģistra studiju realizācijā: “Komerctiesības”, “Darba aizsardzības tiesiskie pamati”. 
 
Latvijas Universitāte: 
Bakalaura studiju realizācija : „Civilprocess”, „Sprieduma izpildes tiesības”,  
Maģistra studiju realizācija : „Civilprocesa aktuālās problēmas”. 
 
Vadīti bakalaura darbi : 53 

 Vadīti maģistra darbi : 46 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
Pētniecības projekti 

Pētījums : Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes 
lēmumi par kasācijas tiesvedības izbeigšanu lietā, 2008. gada 24. aprīlis – 1. 
septembris, pasūtītājs Latvijas Republikas Augstākā tiesa, pētnieka darba 
pienākumi. 

 Pētījums : Tiesu prakse saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanā, 2009.gada 
26.oktobris-28.decembris, pasūtītājs Latvijas Republikas Augstākā tiesa, pētnieka 
darba pienākumi. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS   

ANDRIS  OZOLS 
 

1.    Izglītība: 
      1952 – 1963      Rīgas 49. un 1.vidusskola, 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskola. 

1963 – 1968      Gorkijas Valsts universitāte, Radiofizikas fakultāte 
      1975 – 1979      LPSR ZA Fizikas institūts, neklātienes aspirantūra   
 
2.   Darba pieredze:  

1962 – 1963       LPSR ZA Fizikas institūta vecākais laborants  
1968 –  1971      dienests PSRS Jūras kara flotē 
1972 – 1992        darbs LPSR ZA un LR ZA Fizikas institūtā: vec. inženieris, 
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais 
pētnieks 
1993-2006      LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks  
1991 -–  1994     RTU docents Radiotehnikas un sakaru fakultātē 
Kopš 1994.g.      RTU profesors  RSF, pēc tam  ETF (pašlaik uz 0.5 slodzi) 
Kopš 1998.g.     RTU profesors, Starojuma inženierfizikas profesora grupas vadītājs 
(pamatdarbs) 
Kopš 2007.g.     RTU vadošais pētnieks 
 

3.   Darba pieredze ārzemju universitātēs:  
1982 – 1983       vieszinātnieks Esenes Universitātē VFR 
1992 – 1993       viesprofesors Joensū Universitātē Somijā 
 

4.   Zinātniskie grādi:  
       1980 – fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts 
       1991 –  fizikas un matemātikas zinātņu doktors 
       1992 –  habilitētais fizikas doktors 
 
5. Zinātniskā darba virziens: informācijas optiskā ieraksta un pārvades fizika, 

hologrāfija, lāzerspektroskopija. 
 
6. Pētnieciskais darbs (1994 – 2006): LZP projektu 93.653,  96.0668, 01.0803, 05.1719 

vadītājs un       izpildītājs, projektu  93.584,  96.0492 un 01.0844 izpildītājs, grupas 
vadītājs Valsts programmā V6973, kopprojekta ar Joensū Universitāti Somijā 
vadītājs no 1992. līdz 1997.g.  

 
7. Kopējais  darbu skaits: zinātniskie – 201, metodiskie – 11, populārzinātniskie – 36. 
 
8. Lasītie lekciju kursi: “Elektrosakaru teorija I”  (kopš 1991.g.) un “Fizika” (kopš 

1998.g.) – RTU bakalaurantiem, “Šķiedru optikas pārraides sistēmas” (1991 – 1992), 
“Informācijas optiskās apstrādes fizika”(1993 – 1998un 2008) un “Elektrosakaru 
teorija II” (kopš 1994.g.) – RTU maģistrantiem. 

 
9. Vadītie promocijas darbi (2001 – 2011):3(viens aizstāvēts 2008.g. viens-2009.gadā) 
 
10.Recenzētie promocijas darbi(2001-2011): 8 (R.Pokulis,A.Asars, R.Veilande 

A.Thakur (India, O.Balcers u.c.)) 
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11.Vadītie maģistra darbi(2001-2011): 19 
 
12.Vadītie bakalaura darbi (2001-2011): 22 

 
13. Akadēmiskie nosaukumi: LU profesors no 27.06.1997. un RTU profesors no 

11.12.2000. LZA akadēmiķis kopš 25.11.10. 
 
14. Akadēmiskais sabiedriskais darbs: 

No 1994. līdz 1999.g.biju LU CFI un RTU RSF Habilitācijas un promocijas padomju 
loceklis. Tagad esmu RTU MLĶF Promocijas padomes “RTU P-18” loceklis 
materiālzinātnē un RTU ETF Promocijas padomes “RTU P-08” loceklis elektronikā 
un telekomunikācijās. 1998. g. 27. novembrī tiku ievēlēts par LZA 
korespondētājlocekli fizikā, bet 2010.g. novembrī-par LZA akadēmiķi. Esmu SPIE, 
OSA, LZS , LFB un Latvijas Profesoru asociācijas biedrs. 2000.g. 27. martā RTU 
Senāts ievēlēja mani par RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas Profesoru 
padomes priekšsēdētāju .Kopš 2004.g. janvāra esmu arī “Latvijas fizikas un tehnikas 
žurnāla” redkolēģijas loceklis. Starpt. konf. “Advanced Optical Materials and 
Devices, Vilnius,August 27-30, 2006” un “Advanced Optical Materials and Devices, 
Riga ,24 - 27 August 2008 “ Programmas komitejas loceklis,” Inter-
Academia,Riga,9-12.08.2010” Programmas komitejas priekšsēdētājs. 
 

15. Valodu prasme: latviešu, krievu, angļu, vācu – daļēji.                           
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CURRICULUM VITAE 
ĒRIKS PRIEDNIEKS   

  
DARBA VIETA 
 RTU E&E fakultātes Industriālās enerģētikas institūta Elektrotehnikas un 

elektronikas katedras asoc. profesors.  
 
LR ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

Dr. Sc. Ing., Rīgas Tehniskā universitāte B-D Nr.000467, 1992.g. 
 
PRAKTISKĀ DARBĪBA 

RTU (agrāk RPI) Vispārīgās elektrotehnikas katedra (no 1988. g. - 
Elektrotehnikas un elektronikas katedra): 

asoc. profesors no 2004.g.; docents no 1976.g.; vecākais pasniedzējs 
1971.-1976.g., asistents 1963.-1966.g. , 1969. - 1971.g., vecākais laborants 
1962.g. 

RTU Dzelzceļa transporta inženieru institūts: 
 pusslodzes docents informātikas disciplīnās 1996. - 1997.g. 
ZA Fizikas institūts: jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 1966. - 1968.g. 
Rīgas dīzeļbūves rūpnīca: SKB inženieris 1961.g. aug. - 1962.g. maijs. 

 
PEDAGOĢISKĀ PIEREDZE 

“Elektrotehnika un elektronika” - lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības. 
“Elektronika” - lekcijas, laboratorijas darbi. “Elektrotehnikas teorētiskie pamati”, 
“Elektrība un magnētisms” - laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības. “Transporta 
uzdevumu programmu nodrošinājums”, “Datori lietvedībā” - lekcijas, labor. darbi. 
Studiju kursu programmu izstrāde disciplīnās “Elektrotehnika un elektronika” un 
“Datori lietvedībā”. 
Bakalaura darbu vadība E&E fakultātē. 
Interaktīvu studiju materiālu izstrāde disciplīnām “Elektrotehnika un elektronika” un   
“Elektrotehnikas teorētiskie pamati”.   

 
ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS VIRZIENI 
 Elektromagnētiskā lauka pētījumi magnētiskās hidrodināmikas iekārtās. 

Dzelzceļa transporta automātiskās vadības sistēmas. 
Mikroprocesori dzelzceļa transporta automātikas sistēmās. 
Elektriskās enerģijas pārveidotāji. 
Elektrotehnikas un elektronikas studiju datorizācija. 

 
PIEDALĪŠANĀS PĒTNIECISKO DARBU VEIKŠANĀ: 

2002-2005.g. - galvenais izpildītājs LZIM TPP projektā TPP 00-17 "Elektrotehnikas 
mācību materiāli CD ROM formā" - angliskā versija. 
2003-2005.g. - izpildītājs Eiropas Komisijas Sokrates projektā Nr. 2002-
LV/02/B/F/PP-138.002 "Improving Vocational Education in Electrical Engineering 
and Electronics" (IV4E). 

 
PĒDĒJO 6 GADU GALVENĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

Ruplis A., Priednieks E., Krievs O. New Learning Tools for the Course „Electrical 
Engineering and Electronics"// 11’th International Power Electronics and Motion 
Control Conference, EPE-PEMC 2004 Vol. 4, pp. 474-478, September 2-4, 2004. 
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U.Antonovičs, Ē.Priednieks. „Interactive Learning Tools for the Course  „Electrical 
Engineering  and Electronics””. Electronics  and Electrical Engineering . – 
Kaunas: Technologija, 2006. – No. 7(71) – pp. 19-24. 

U.Antonovičs, Ē.Priednieks. „Interaktīvi mācību līdzekļi kursam „Elektrotehnika un 
elektronika””. RTU Zinātniskie raksti, Enerģētika un elektronika, sērija 4, sējums 
16, Rīga, 2006., 174-182.lpp. 

 
PĒDĒJO 6 GADU GALVENIE METODISKIE DARBI 

Lielākā daļa sakopoti CD-diskā  “Elektrotehnika un elektronika” (74 faili, kopējais 
apjoms 60 MB) - atrodas RTU bibliotēkas fondos: 
1. Mācību literatūra 

“Elektriskās ķēdes un to vienādojumi“ R., 2009.g., 109 lpp.,A4. 
“Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā” R., 2009.g., 42 lpp, A4. 

2. „Elektrotehnikas un elektronikas“ kursa laboratorijas darbu imitācijas: 
- kursa nodaļām „Elektriskās ķēdes“ un „Elektronika“ – kopā 8 

datorprogrammas ar .exe un .hlp-failiem, 
- kursa nodaļai „Elektriskās mašīnas“ – 3 datorprogrammas, 
- 2 elektrisko ķēžu aprēķina programmas. 

3. 8 datorprogammas interaktīviem vingrinājumiem un demonstrējumiem. 
Izstrādātas 6 interaktīvas laboratorijas darbu imitācijas datorprogrammas ETP kursam. 
2008.g. piedalījos LR IZM finansēta zinātniski-metodiska krājuma „Bērnu un 
pusaudžu trenera rokasgrāmata“ izstrādāšanā, būdams DVD montāžas redaktors.  

 
KVALIFIKĀCIJA UN ZINĀTNISKIE NOSAUKUMI 
 Asoc. prof. Elektrotehnikas un elektronikas katedrā, 2003.g. 

Dr. Sc. Ing., Rīgas Tehniskā universitāte, 1992.g., 
 Docents Vispārīgās elektrotehnikas katedrā, 1976.g., 
 Tehn. zin. kand., Rīgas Politehniskais institūts, 1971.g.  
 Inženieris-elektromehāniķis, Rīgas Politehniskais institūts, 1962.g.  
 
IZGLĪTĪBA, STĀŽĒŠANĀS, KURSI 

RTU e-studiju apmācības kursi 2007., 2008.g., 
seminārs Rīgas Biznesa skolā „Elektronisko resursu lietošana universitātēs” 

2007.g., 
 RTU profesionālo studiju brīvās izvēles kurss "Tālmācības projektu un studiju 
materiālu izstrāde” (2 KP), apliecība par sekmīgu beigšanu, 20.07.99.g., 
RTU Tālmācības kursi 1997., 1998.g. 

 Kvalifikācijas celšana RTU Aparātu būves fakultātē - datorzinībās 1990.g., 
 
 
SABIEDRISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

Fakultātes domes loceklis 2008.-2010.g. 
E-studiju sistēmas atbalsta koordinators E&E fakultātē 2008.-2009.g., 
RTU Uzņemšanas komisijas loceklis 1977.-1978.g., 
RTU/RPI šaha izlases dalībnieks 1960.-2010.g., 
RPI un Latvijas izlases dalībnieks handbolā 1961.-1969.g., u.c. 

 
VALODU ZINĀŠANAS 
 Angļu (lasu, rakstu, varu sarunāties), vācu (lasu ar vārdnīcu), krievu (brīvi), 

latviešu (dzimtā). 
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SPECIĀLA KVALIFIKĀCIJA 
 Programmēšanas valodas: Pascal, Assembler, Visual Basic, Delphi. 
 Darbs ar datorprogrammām: Word, Excel, CorelDraw, Visio u.c. 

Audiovizuālo failu apstrāde. 
 
ATZINĪBAS 

 Izglītības un zinātnes ministrijas "Balva-2000" un atzinības raksts "Par datorizētā 
studiju materiālu komplekta "Elektriskās ķēdes" izstrādi CD ROM formā". 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds: Vārds: ROJA ŽENIJA  
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: Latviešu 
Citas valodas: Krievu, Angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1967-1972 
Kijevas Medicīnas institūts 
Profilaktiskās medicīnas ārsts, diploms Ш- Nr. 288742 
 
1965-1967 
Rīgas Medicīnas institūts 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
Veselības zinātņu maģistre (M.med.), diploms Nr.000016, 2002 
Medicīnas zinātņu doktore (Dr.med.), diploms D Nr.0027, 2005. 
Vecākais speciālists analītiķis darba vides aizsardzībā un ekspertīzē (LU augstākā 
profesionālā izglītība), diploms PDA Nr. 3351, 2005. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2005.gada jūnijs 
NIVA First International Course on “Work-related Violence in Different Organisational 
Settings” Palanga, Lithuania, izsniegts sertifikāts. 
 
2004.gada novembris 
NIVA First International and Baltic Course on “Risk Management at the Workplace” 
Rīga, izsniegts sertifikāts. 
 
2001.gada oktobris-novembris 
NIVA Third International and Baltic Seminar on “RISK ASSESSMENT AS A BASIS 
FOR THE SELECTION OF PROTECTIVE EQUIPMENT”. Rīga, izsniegts sertifikāts. 
 
2000.gada februāris-marts 
NIVA First International Course on “WORKPLACE HEALTH PROMOTION – 
HEALTHY PEOPLE IN HEALTHY ORGANISATIONS”. Oslo, izsniegts sertifikāts. 
1999.gada marts 
Dānijas Aroda veselības institūta un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības 
institūta seminārs “Aroda kancerogēni”. Rīga, izsniegts sertifikāts. 
 
 



 243 

1999.gada aprīlis 
Upsalas universitātes un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta 
seminārs “Vides ķīmisko faktoru biomonitorings”. Rīga, izsniegts sertifikāts. 
 
1998.gada oktobris 
First Baltic Course on “ERGONOMICS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY”. Rīga, Somijas Darba veselības institūta izsniegts sertifikāts. 
 
1998.gada februāris 
Kursi SIA Komercinformācijas firmas “Biznesa komplekss” mācību centrā “Tiesību un 
valsts pārvaldes pamati, Latvijas vēsture un valstiskums”. Rīga,  izsniegts sertifikāts. 
 
1997.gada oktobris 
Kanādas valdības sponsorētie Kvalifikācijas celšanas kursi “Rietumu perspektīvas 
attīstība darba higiēnā un arodveselībā Latvijas Republikas mācību spēkiem”. Rīga, 
izsniegts sertifikāts. 
 
1997.gada septembris-oktobris 
Nordic Institute for Advance training in Occupational Health (NIVA) on Second Baltic 
Course “EVOLUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES”. Zviedrija, 
izsniegts sertifikāts. 
 
1995.gada decembris 
Kursi LU pašvaldību un projektu vadības mācību centrā “Tirgus ekonomikas pamati” 
Rīga, izsniegta apliecība. 
 
1995.gada aprīlis 
Swedish-Latvian Seminar on Men and Work Environment. Rīga, izsniegts sertifikāts. 
 
1994.gada oktobris 
Swedish-Latvian Seminar on the Occupational Hygiene “Measuring of the  dangerous 
substances in the working environment”. Rīga, izsniegts sertifikāts. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2006.-2008.gads 
RSU, Rehabilitācijas institūts 
vadošā pētniece, lektore 
2001.-2008.gads 
Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte 
Zinātniskā asistente, vadošā pētniece, lektore 
1994.- 2001.gads 
LR Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija 
Galvenā valsts darba inspektore, vecākā referente 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS 
AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS 
 
1. Izpildītāja valsts pētījumu programmas ”Modernu funkcionālu materiālu 
mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, 
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kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde ”LR Izglītības ministrijas finansētā projekta 
„Funkcionālu nanokompozītu dizains, tehnoloģijas izstrāde un to īpašības” apakšprojektā 
„Radiācijas modificētu polimēru nanokompozītu termomehānisko un ķīmisko īpašību 
izpēte”. Projekts LU nr.2226 (2005-2006). 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Zenija Roja, Valdis Kalkis, Henrijs Kalkis, Maija Eglite, Arved Vain.  ESTIMATION 
OF SKELETAL MUSCLE FATIGUE USING MYOTONOMETRIC METHOD. RSU 
ZR krājums, 2007.p.340-344. 

2. Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kalķis, Zane Šulca, Renārs Lūsis. STRESS UN 
PSIHOLOĢISKĀ VARDARBĪBA DARBĀ – SABIEDRĪBAS SOCIĀLA UN 
PSIHOLOĢISKA PROBLĒMA LATVIJĀ. RSU Zinātniskie raksti 2006. gada sociālo 
zinātņu pētnieciskā darba publikācijas.Rīga, RSU, 2007., 47. – 51.lpp. 
3. Zenija Roja, Valdis Kalkis, Henrijs Kalkis. STUDIES IN OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY IN THE UNIVERSITY OF LATVIA – BASE OF THE 
SUCCESSFUL BUSINESS DEVELOPMENT. Ergonomics in Contemporary Enterprise. 
Edited by Leszek M.Pacholski & Stefan Trzcielinski. 2007. pp. 505.-511.  
ISBN 978-0-9796435-0-7; 
ISBN 0-9796435-0-3.  
IEA Press International Ergonomics Assotiation. Proceedings of the Eleventh 
International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and 
Hybrid Automation 4th International Conference ERGON-AXIA. 
4. Zenija Roja, Valdis Kalkis, Henrijs Kalkis, Aivars Goldsteins. PROMOTING 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BY THE IMPLEMENTATION OF 
ERGONOMICS IN THE BUSINESS ENVIRONMENT. Ergonomics in Contemporary 
Enterprise. Edited by Leszek M.Pacholski & Stefan Trzcielinski. 2007. pp. 512.-516.  
ISBN 978-0-9796435-0-7; 
ISBN 0-9796435-0-3.  
IEA Press International Ergonomics Assotiation. Proceedings of the Eleventh 
International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and 
Hybrid Automation 4th International Conference ERGON-AXIA. 
5. Zenija Roja, Inara Roja, Marcel Bertholds, Henrijs Kalkis. THE USE OF 
PSYCHODYNAMIC COGNITIVE HYPNODRAMA AMONG WORKING WOMAN 
WHO SUFFERED FROM SEXUAL HARASSMENT AND VIOLENCE AT THE 
WORKPLACE. International Journal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 9th 
Congress of European Federation for Research in Rehabilitation. Budapest, Hungary 26 -
29 August 2007. pp 113 – 114. Editors Lajos Kullmann, Helena Burger. 
Tēzes 2007. gadā: 
1. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, Valdis Kaļķis, J. Švirksts. Garīgās un fiziskās slodzes 
mijiedarbības novērtēšana medicīnas darbiniekiem ar NASA-TLX metodi. RSU 
zinātniskā konference, Rīgā, 29.-30 martā, 2007. 
2. Ž. Roja, H. Kalķis, I. Roja, V. Kaļķis. Būvniecībā nodarbināto darbspējas – darba 
dzīves kvalitātes rādītājs Latvijā, RSU ESF Starptautiskā zinātniskā konference „Latvija 
Eiropas Savienībā – attīstības tendences un perspektīvas ”. Latvija, Rīga, 20. aprīlī, 2007. 
3. I. Roja, J. Zalkalns, Z. Roja. Use of Cognitive Hypnodrama, couple therapy and 
antidepressant  in the combined treatment of the aging male and female, who suffered 
from  mobbing and bossing at workplace. RSU zinātniskā konference, Rīga, 2007. g. 29.-
30 martā.  
4. Ž. Roja, I. Roja, H. Kalķis , J. Zaļkalns , J. Svirksts. Mobbing and Bossing as a Factor 
of Unhealthy Ageing for Working Academic Educators. International conference on 
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“Healthy is ageing – Active ageing”. Organized by WHO Collaborating Centre for 
Healthy Cities and Urban Health in the Baltic Region and the Baltic Sea region university 
network, Pärnu,  Eestonia, 26 april 2007. 
5. I. Roja, H. Kaļķis, R. Lūsis, Ž. Roja. Psihoemocionālās slodzes ietekme uz fiziskā un 
garīgā darba darītājiem. Starptautiskā konference „Tehnogēnās vides aizsardzības 
zinātniskās problēmas”, Latvija, Rīga, RTU, 2007. gada 30.martā. 
6. H.Kalkis, Z. Roja, V. Kalkis. Ergonomically risk factors among people working in the 
wood-processing industry of Latvia. Starptautiskā konference „Tehnogēnās vides 
aizsardzības zinātniskās problēmas”, Latvija, Rīga, RTU, 2007. g. 30.martā. 
7. V. Kalkis, Z. Roja, Henrijs Kalkis. Objective estimation of ergonomical risks using 
heart rate monitoring and measurements of muscles tone. Starptautiskā konference 
„Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas”, Latvija, Rīga, RTU, 2007. g. 
30.martā. 
8. Zenija Roja, Inara Roja, Marcel Bertholds, Henrijs Kalkis. The use of psychodynamic 
cognitive hypnodrama among working woman who suffered from sexual harassment and 
violence at the workplace. 9th Congress of European Federation for Research in 
Rehabilitation. Budapest, Hungary 26 -29 August 2007. 
9. Zenija Roja, Valdis Kalkis, Henrijs Kalkis. Studies in occupational health and safety in 
the university of Latvia – base of the successful business development. 4th International 
Conference ERGON-AXIA. Organized by Institute of Management Engineering Poznan 
University of Technology. POZNAN, POLAND, July 9-12, 2007.  
10. Zenija Roja, Valdis Kalkis, Henrijs Kalkis, Aivars Goldsteins. Promoting human 
resource development by the implementation of ergonomics in the business environment. 
4th International Conference ERGON-AXIA. Organized by Institute of Management 
Engineering Poznan University of Technology. POZNAN, POLAND, July 9-12, 2007.  
11. Medical Hypnotherapy Treatment in Adults With Atopic Dermatitis. BADV 7th 
Congress, September 6-8, 2007, Riga, Latvia “Healthy skin for everyone – our aim”, 
p.67. 
12. Zenija Roja, Inara Roja, Henrijs Kalkis, Janis Zalkalns, Janis Švirksts. MOBBING 
AND BOSSING AS A FACTOR OF UNHEALTHY AGEING FOR WORKING 
ACADEMIC EDUCATORS. ABSTRACTS. International conference on “Healthy is 
ageing – Active ageing”.. Organized by WHO Collaborating Centre for Healthy Cities 
and Urban Health in the Baltic Region and the Baltic Sea region university network, 
Pärnu,  Estonia, 26 april 2007.pp.11-12. 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi  
1. Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis.  Sāp mugura. Tev palīdzēs ergonomika. Rīga, 2007,16 
lpp. 
2. Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I. Laganovska-Dīriņa.  Komunikācija ar datoru. 

Komforts vai diskomforts. Rīga, 2007, 25 lpp. 
3. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Riski darba vidē, Rīga, 2007, 68 lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
1. 2007.gads 
Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: 
Agility and Hybrid Automation 4th International Conference ERGON-AXIA. Poland. 
 
2. 2007.gada 26. -29. augusts 
9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation. Budapest, Hungary.  
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3. 2007. g. 30.marts 
Starptautiskā konference „Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas”, 
Latvija, Rīga, RTU. 
 
4. 2006.gadā 
16th International World Congress on Ergonomics in Maastricht, Netherland. 

 
5. 2006. gadā 
Zinātniskā konference. Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga. 
 
6. 2005.gadā 
The 5th International Symposium on Occupational Health „Occupational Health 21: 
Collaboration and Ethics”, Tartu, Estonia. 
 
7. 2005.gadā 
The 1st International course on Work related Violance in different Organisational Setting, 
Palanga, Lithuania. 
 
8. 2005.gadā 
13th European Psichotherapy Association Congress of Psychoterapy, Vilnius, Lithuania. 
 
8. 2005.gadā 
Zinātniskā konference. Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga. 
 
10. 2004. gadā 
Medicīnas nozares zinātniskā konference. Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga. 
 
11. 2004. gadā 
The 4th International Symposium „Quality in Occupational Health, Tartu, Estonia. 
(4 ziņojumi).  
 
12. 2004. gadā 
European Trade Union International scientific and practical Conference on Violence at 
Work, Brussels, Belgium. 
 
13. 2003. gadā 
The 3rd International Conference of Economics, Liepaja. 
 
14. 2003. gada 
Medicīnas nozares zinātniskā konference. Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 2003. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 25 gadi 
 
Lekciju kursi 
aroda veselība, darba medicīna, strādājošo rehabilitācija, darba psiholoģija 
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Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Dalība mācību programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” tapšanā un 
realizācijā. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
1. Latvijas Ergonomikas biedrības valdes priekšsēdētāja no 2006. gada līdz šodienai. 
2. Latvijas ardoveselības ārstu asociācijas sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja no 2002. 
gada līdz šodienai. 
3. Eiropas Savienības Komisijas eksperte ergonomikas jomā par pētījumiem muskuļu un 
skeleta sistēmas slimību prevencijā (kontrakts VT/2007/073) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, vārds:  Servuta Ārija 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: vācu, krievu  
 
IZGLĪTĪBA 
1991 – 1993  
LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, aspirante. Pedagoģijas doktora zinātniskais 
grāds (Dr. paed.), doktora diploms C–D N° 001172 
 
1976 – 1981 
Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, vācu valoda un literatūra (dienas 
nodaļa), kvalifikācija: filologs, pasniedzējs, tulks. Diploms Nr. 267544 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. paed.) par promocijas darbu ,,Vērtējuma un 
pašnovērtējuma sakarības studiju procesā”. Latvijas Universitātes habilitācijas un 
promocijas padomes 1993. gada 17. decembra lēmums N° 17. Doktora diploms C–D N° 
001172 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
10.02.2011 – 14.02.2011  
Semināru un prezentāciju tulkošana tālākizglītības programmā „Smilšu spēļu terapija” 
Štutgartē (Vācija). 
 
07.01.2011 – 09.01.2011  
Semināra un prezentāciju tulkošana biedrības „Integrētā mediācija Latvijā” tālākizglītības 
programmā „Komerciālā mediācija” Rīgā. Vācijas Al-Institut direktora un mediatora 
Aloys Leyendecker sertifikāts. 
 
13.10.2010 – 19.10.2010 ifs Essen (Vācija) semināra tulkošana tālākizglītības programmā 
„Sistēmiskā supervīzija“ Rīgā. 
 
18.01.2009 – 24.01.2009  
Semināru un prezentāciju tulkošana tālākizglītības programmā „Smilšu spēļu terapija” 
Štutgartē (Vācija). 
02.05.2009 – 10.05.2009  
Lekciju un semināru tulkošana tālākizglītības programmā „Smilšu spēļu terapija” 
Štutgartē (Vācija). 
 
10.10.2007  
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības starptautiskā konference „Attīstību atbalstošais 
dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanā” Latvijas Universitātē Rīgā. Marte Meo 
International direktores Maria Aarts sertifikāts par konferences tulkošanu. 
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DARBA PIEREDZE 
 
2003 līdz šim laikam  RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) 

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta 
(SESMI) Valodu docētāju grupa, docente 

 
2002 – 2003  RTU SESMI, ĀES Valodu docētāju grupa, docente 
 
1999 – 2002  RTU Valodu institūts, ĀES Valodu docētāju grupa, vācu 

valodas docente 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
2009 – 2011 
Dalība ifs Essen (Vācija) un Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības tālākizglītības 
programmā „Sistēmiskā supervīzija“. Lekciju, semināru, mācību materiālu un studiju 
darbu tulkotāja. 
 
01.09.2006. – 30.06.2008  
Dalība Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektā „Profesionālās izglītības ieguves 
formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības 
programmās”. 
Līguma Nr.2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017 
Sertifikāts. Reģistrācijas Nr. 16 
 
2005 – 2007 
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības 2 gadu starptautiskā izglītības programma 
„Smilšu spēļu terapija”. Lekciju, semināru, mācību materiālu un studiju darbu tulkotāja.  
 
2002 – 2006 
Vidzemes profesionālās izglītības centra (VPIC) – Latvijas – Vācijas kopprojekts. 
Projekta partneris no Vācijas puses Vācijas Tehniskās sadarbības sabiedrība (GTZ). 
Elektronikas un mikroelektronikas mācību literatūras un mācību metodisko materiālu 
tulkotāja.  
 
PUBLIKĀCIJAS 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Vācu valoda cilvēku resursu vadībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2008. 
2. Vācu valoda mārketingā un tirdzniecībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2007. 
3. Vācu valoda grāmatvedībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2007. 
Autordarbi: 30 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
03.10.2009 
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības starptautiska konference „Kad mīlestībai 
vajadzīga palīdzība“. Rīga. 
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20.11.2008  
Publisko runu festivāls. Rīga. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādēs 27 gadi. 
 
Lekciju kursi 
 
Vācu valoda, Lietišķā vācu valoda, Speciālā vācu valoda, Speciālās literatūras 
mērķlasīšana un interpretācija, Ekonomikas vācu valoda, Hāgenas Tālmācības 
universitātes (VFR) tālmācības kurss „Wirtschaftsdeutsch für Letten”. 
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
 
1. RTU SESMI lietišķās un speciālās vācu valodas mācīšanas koncepcijas, bakalaura, 

maģistrantūras un doktorantūras akadēmisko, kā arī ekonomistu profesionālo studiju 
programmu un mācību kursu satura izstrāde. 

 
2. RTU Valodu institūta studiju programmas „Tehniskā tulkošana” izstrāde.  
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
1. RTU Valodu institūta valsts eksāmena komisijas un diplomdarbu aizstāvēšanas 

komisijas locekle. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

Vārds, uzvārds Jeļena  Sulojeva 
 

Svešvalodu zināšanas  

 
Krievu -dzimtā 
Latviešu, Angļu, Vācu (ar vārdnīcas palīdzību) 
 

Izglītība  Kopš 1999. gada RTU IEVF doktorante 
2004. gada beigusi doktorantūras studiju teorētisko daļu, apliecības 
Nr. 080; 2011.gadā aizstāvēta doktora disertācija 
                                                                                                                         
1997-1999 RTU, Inženierekonomikas                                                                                              
fakultātes maģistrante, un 1999.gada ieguvusi maģistra grādu vides 
ekonomikā,  diploma Nr. 001470 
 
1995-1997 RTU, Inženierekonomikas                                                                                                 
fakultāte, Virziens: Vides ekonomika, bakalaura grāds ekonomikā, 
diploma Nr. 006977 

 

Nodarbošanās 

 
2010.septembra RTU  IEVF DCAK , lektore  
 
2010. maija SIA „SVD GROUP”, valdes locekle 
 
2008. līdz 2010. maijam RTU DCAK , prakt. docente  
 
2006. līdz 2009. maijam Latvijas biznesa koledža Uzņēmējdarbības 
ekonomikas katedras vadītāja, docente. 
 
2003.-2006. AAS „BALVA”, Uguns un pavadošo risku pārvaldes , 
civiltiesiskās atbildības un finanšu risku apdrošināšanas speciāliste. 
                                                                  
2001.-2003.  Iekšlietu ministrija, Iekšējā audita departaments, 
direktores vietniece. 
 
2001. Iekšlietu ministrijas, Iekšējā audita departaments, vecākā 
referente. 
 
1999.-2001. Rīgas Tehniskā universitāte, CA prof. grupa, speciāliste. 
 
1998-1999. SIA ”Profilakses Serviss”; komercdirektore  

 

Zinātniskais darbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par periodu kopš 2000.gada līdz 2010.gadam promocijas darba 
autore aprobēja pētījuma rezultātus 3 projektos, kā pētnieks-
izpildītājs un 3 zinātniski pētnieciskos darbos, kā izpildītājs.  

1) 2008.g. IZM - RTU Projekts R7364 „VUGD efektīvai 
darbībai nepieciešama materiāli-tehniskā un finansiālā 
nodrošinājuma zinātniskais pamatojums”, pētnieks - 
izpildītājs. 

2)  2007.g. IZM - RTU Projekts R7219 „ Pieļaujama ugunsgrēka 
riska zinātniskais pamatojums Latvijā”, pētnieks - izpildītājs. 
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Vispārzinātniski atzīti 
raksti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 2006.g. IZM - RTU Projekts U7112 ”Ugunsgrēka riska 
kvantitatīva vērtējuma metodikas pētnieks - izpildītājs. 

4) 2002.gadā Zinātniski pētnieciskais darbs " Ēku un būvju 
ugunsgrēku radīto materiālo zaudējumu aprēķināšanas 
metodika", Izpildītājs RTU IEF ( izpildītāji - doktorande 
J.Sulojeva un citi), līgums Nr.6645 no 2002.gadā 15. oktobrī 
ar IeM. 

5) 2001.g pēc LR Iekšlietu ministrijas pasūtījuma: „Latvijas 
valsts standarta projekta “Ugunsdrošība. Vispārīgas prasības” 
izstrāde”, līgumi nr. 6644, 2002.g. 15. septembris un nr. 6566, 
2001.g. 19.oktobrī,( izpildītāji - doktorante J.Sulojeva un 
citi); 

6) 2000.g. Latvijas zinātnes padomes projekts Nr.98.897. 
 
 

1) J.Sulojeva, V.Jemeļjanos, R.Buls. Sprādzienbīstamības un 
ugunsbīstamības riska faktoru novēršana.//50 RTU Starptautiskā 
zinātniskā konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 2010. – 
36-44.lpp. 

2) J.Sulojeva, V.Jemeļjanos,  M.Ziemelis. Uguns dzēšanas līdzekļi 
un to efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni.//50 RTU 
Starptautiskā zinātniskā konferences zinātniskie raksti. – Rīga: 
RTU, 2010. – 44-53.lpp. 

3) J.Solujeva, M.Ziemelis, V.Jemeļjanos. Uguns dzēšanas ar ūdeni 
efektivitātes paaugstināšana// Tehnogēnās vides aizsardzības 
zinātniskās problēmas. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 2008. – 36- 43.lpp. 

4) J.Sulojeva, V.Jemeļjanovs V.Edins. Bīstamo zonu ģeometrisko 
parametru noteikšana gāzu, šķidrumu tvaiku, putekļu sprādzienu 
gadījumos// Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskas 
problēmas. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 2007. -  83-89. lpp. 

5) J.Sulojeva V.Jemeļjanovs, N.Kabanovs. Ugunsdzēsības depo 
skaita optimizācija un sabiedrības drošība// Cilvēktiesības un 
sabiedrības drošība. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences zinātniskie raksti. – Rīga: LPA, 2004.g. – 65 - 
70.lpp. 

6) J.Sulojeva ,V.Jemeļjanovs J.Puškina, K.Didenko ar 
līdzautoriem. Ugunsgrēka radīto tiešo zaudējumu aprēķināšanas 
pamatprincipi // Ekonomika un uzņēmējdarbība. RTU 
Zinātniskie raksti 3. Sēr. 5.sēj. – Rīga: RTU, 2002.g. – 81-85. 
lpp. 

7) J.Sulojeva, V.Jemeļjanovs, A.Jemeļjanovs. Inovatīva pieeja 
ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas lauku 
rajonos // Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU zinātniskie 
raksti3.sēr. II.sēj.: Rīga: RTU, 2001.g.- 44-50 lpp. 

 
8) Сулоева Е., Зиемелис М., Емельянов В. К вопросу 

повышения эффективности тушения пожаров // Сборник 
трудов второго международного конгресса (Четвертой 
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Citas zinātniskās 
publikācijas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starptautiskās 
zinātniski praktiskās 
konferences: 
 
 

 

международной научно-технической конференции) 
«Экология и безопаснoсть жизнедеятельности 
промышленно-транспортных комплексов», т.4. – Тольяти: 
ELPIT, 2009. – 125-130.стр. 

9) Сулоева Е., Зиемелис М., Емельянов В. Проблемы 
определения категории помещений по 
взрыввопожароопасности и зон взрыввопожароопасности// 
Международные научные чтения «Белые ночи – 2008», ч.2. 
– Санкт-Петербург: МАНЭБ, 2008. – 456- 460.стр. 

10) Сулоева Е., Иевиньш Я., Емельянов А., Емельянов.В.,  
Диденко К. Обоснование допустимого уровня пожарного 
риска и управление им в Латвии// Международные научные 
чтения «Белые ночи – 2008», ч.2. – Санкт-Петербург: 
МАНЭБ, 2008. – 461- 468.стр. 

11) Сулоева Е., Зиемелис М., Емельянов А., Емельянов В., 
Иевиньш Я. Проблемы определения категории помещений 
по взрывопожаробезопасности// Сборник трудов первого 
международного конгресса (Третий международной 
научно-технической конференции) «Экология и 
безопаснoсть жизнедеятельности промышленно-
транспортных комплексов», т.3. – Тольяти: ELPIT, 2007. – 
265- 268.стр. 

12) Сулоева Е., Иевиньш Я., Емельянов А., Емельянов В., 
Диденко К. Обоснование допустимого уровня пожарного 
риска в Латвии // Meждународная научная конференция 
„Экология и безопасность жизнедеятельности 
промышленно - транспортных комплексов», т.3. -  
Тольятти: ELIPT, 2007. – 118 - 124.стр. 

13) Сулоева Е., Иевиньш Я., Емельянов А., Емельянов В. 
Oценка состояния техногенной безoпасности города Рига и 
ее комплексное обеспечение в контексте развития города// 
Meждународная научная конференция «Экология и 
безопасность жизнедеятельности» (Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук.), т.1. – 
Тольятти: Специальный выпуск ELIPT, 2005. – 94. - 98.стр 

14) Е.Сулоева, В.Козлов. Экономическая оценка 
эффективности затрат на обеспечение пожарной 
безопасности // \Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības 
attīstībā: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
materiāli – Rīga: RTU, 2000.g. – 56.lpp. 

 
1) Круглый стол «Проблемы обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих систем в современных 
условиях», ГПС МЧС России Санкт-Петербургский 
университет  2010. г.15-18 февраля. Пути повышения 
эффективности тушения пожаров в Латвии. Сулоева Е.с 
соавторами.  

2) Второй Meждународный экологический конгресс , в 
рамках (Четвертой научно-технической конференции  
„Экология и безопасность жизнедеятельности 
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промышленно-транспортных комплексов ELPIT - 2009”), 
Тольятти, 2009.г. 24.-27.сентября.  К вопросу повышения 
эффективности тушения пожаров. Сулоева Е. с 
соавторами. 

3) RTU – 50th International Scientific Conference. Riga, RTU, 
2009 October 15-16. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi un 
viņu efektivitāte. J.Sulojeva ar līdzautoriem. 

4) Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tehnogēnās 
vides aizsardzības zinātniskās problēmas” Rīgā, 2008.gada 9.- 
10.oktobrī. Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes 
paaugstināšanas, J.Sulojeva ar līdzautoriem. 

5) Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tehnogēnās 
vides aizsardzības zinātniskas problēmas” Rīga, 2007.gada 
30.martā. Bīstamo zonu ģeometrisko parametru noteikšana 
gāzu, šķidrumu tvaiku, putekļu sprādzienu gadījumos. 
J.Sulojeva ar līdzautoriem. 

6) Meждународная научная конференция „Экология и 
безопасность жизнедеятельности ELPIT - 2005”, 
Тольятти, 2005.г., Oценка состояния техногенной 
безoпасности города Рига и ее комплексное обеспечение 
в контексте развития города Сулоева Е. с соавторами.  

7) Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Cilvēktiesības 
un sabiedrības drošība”, Rīga, LPA, 2004.gada 26. - 
27.augustā. Ugunsdzēsības depo skaita optimizācija un 
sabiedrības drošība. J.Sulojeva ar līdzautoriem. 

8) Meждународная научная конференция «Стратегия выхода 
из глобального экологического кризиса», С.-Петербург, 
2001.года июнь. Деятельность аварийно-спасательных 
служб по международным стандартам качества. Сулоева 
Е. с соавторами.  
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2. Sundukova Z., Jevinga I. Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas metodoloģijas 
problēmas // EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA. Tautsaimniecība: teorija un 
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Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2005. gada 13. – 15. 
oktobrī. - Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2006.- 127. – 133. lpp. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
13 – 14 May, 2010 
The 6th International Scientific Conference „Business and Management 2010”, Vilnius, 
Lithuania ar referātu „Company’s standards for financial soundness indicators” 
(līdzreferente N. Lāce). 
15. – 16. oktobris, 2009. gads 
50. Starptautiskā zinātniskā konference  „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas”, Rīga, RTU , ar referātu „Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas 
metodoloģijas problēmas” (līdzreferente I. Jevinga). 
January 11 – 12, 2008 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „The International Scientific Seminar , Riga  
„Towards Knowledge-Based Economy (bez referāta). 
March 21 – 23, 2008 
X International Scientific Conference „Management and Sustainable Development” 
March  Yundola, Bulgaria ar referātu  „The Role of Financial Success of SME to 
Achieving Economical Sustainability”  (līdzreferente N. Lāce). 
May 16 – 17, 2008 
5th International Scientific Conference Vilnius, Lithuania „Business and Management 
2008” ar referātu “Increase of higher education efficiency as a major factor of business 
development” (līdzreferente I Jevinga). 
June 19 – 21, 2008 
 VI International scientific conference „Management and Engineering’08”. Sofia, ar 
referātu “Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia” (līdzreferente N. Lāce). 
May 23 – 25, 2008 
International Conference in Management and Marketing Sciences 2008. Hotel Amarilia, 
Vouliagmeni, Athens, Greece ar referātu “The Role of Financial Success of SME to 
Achieving Economical Sustainability” ” (līdzreferente N. Lāce). 
December 4, 2008 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „The 2nd International Scientific Seminar, Riga  
„Towards Knowledge-Based Economy” (bez referāta). 
October 26-27, 2007 

International academic conference „EDUCATION AND ECONOMY 2007”, Educational 
Research Centre of Tallinn University of Tehnology and Tallinn College of Tallinn 
University of Tehnology, The Research of  student,s motivation to study” (līdzreferente 
I.Jevinga). 
September 12-14, 2007 
Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment 
of Business and Management Brno University of Tehnology, Brno, Czech Repablic, 
„Regional development problems of small and medium-sized enterprises in Latvia” 
(līdzreferente N. Lāce); 
September 6-7, 2007 
17th International Scentific Conference on the occasion of the 55th anniversary of the 
foundation of the Department of Economics and Management of Chemical and Food 
Industry CHTF SVŠT and the Department of Economic and Management of Chemical 
and Food Industry FCHI VŠCHT „Modern Approaches to Corporate Management”, 
Bratislava, Slovak Republic ar referātu „Effective Cost Management as a Prerequisite for 
the Development of Small Business” (līdzreferente N. Lāce). 
June 18-22, 2007 
V International Scientific Conference „Management and Engineering „07”, Sozopol, 
Bulgaria, Faculty of Managemrnt Technical University, Sofia, 
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„Challenges of small business management in Latvia” (līdzreferente N. Lāce); 
2006.gada 8. decembris 
Starptautiskais zinātniskais seminārs Rīgā RTU „Uz zināšanu vadīšanu balstītas 
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ar referātu „Inovācijas vadības grāmatvedībā”. 
October 5-6, 2006 
4th International Scientific Conference „Busuness and Managements”, 14th International 
Scientific Conference „Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”,Vilnius, 
Lithuania, ar referātu “Key perfomance indicators for small business” (līdzreferente N. 
Lāce). 
June 29-30, 2006 
The International Scientific Seminar „Small Business managemets: Innovation, strategy, 
values”, Riga, RTU ar referātu „Perfomance Measurements System for a Fuel  Trade 
Enterprise” (līdzreferente D. Dzalbe). 
1-2 февраля 2006 
4-й международный научно-практический семинар „Мировая экономика и бизнес-
администрирование малых и средних предприятий”, Минск, Белорусский 
Национальный Технический Университет, ar referātiem ”Small business performance 
evaluation on the base of balanced scorecard” (līdzreferente N. Lāce); „Использование 
Интернета в обучении студентов-заочников” (līdzreferente I. Jevinga); 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 37 gadi  
 
Lekciju kursi: 
Dienas nodaļa 
Maģistra akadēmisko studiju programmā: „Vadības grāmatvedība”, „Zinātniskie 
semināri”, „Finanšu pārskati”, „Finanšu analīze un plānošana”, „Vadības grāmatvedība 
un projektu analīze”, „Uzņēmējdarbības ekonomika”. 
Maģistra profesionālo studiju programma: „Ekonomiskās analīzes metodes”. 
Bakalaura profesionālo studiju programma: „Uzņēmuma ekonomika”, „Vadības 
grāmatvedība”, „Datorizēta grāmatvedība”. 
Neklātienes nodaļa  
Bakalaura profesionālo studiju programma: „Uzņēmējdarbības ekonomika”, „Uzņēmuma 
ekonomika”, „Vadības grāmatvedība”, „Ekonomisko procesu analīze”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
28 – 28 May, 2010 
VIII Scientific Conference  „Education and Economy 2010, Wloclawek, Poland, 
International Scientific Council. 
8 – 9 May, 2009 
Starptautiskās akadēmiskās konferences „Education and Economy 2009” (Educational 
Research Centre of Tallinn University of Tecnology)  programmas komitejas locekle. 
15 May, 2008 
Starptautiskā zinātniskā semināra „Small and Midle Business: Development and 
Entrepreneurship” (Mykolas Romeris University Faculty of ekonomics and Finance 
Management Department of Banking and Investment,Vilnius, Lithuania) programmas 
komitejas locekle. 
14 May, 2008 
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 Starptautiskā zinātniskā semināra „Business Development Possibilities in the New 
European Area” (Vilnius University Faculty of Economics Business Department, Vilnius, 
, Lithuania) programmas komitejas locekle. 
16 – 17 May, 2008 
 5th International Scientific Conference Vilnius, Lithuania. Business and Management , 
2008, board of reviewers. 
2008.gada. 9.-13. oktobris 
 RTU IEF 49. Starptautiskās zinātniskās conferences  Organizācijas komitejas locekle 
(IEF dekāna 2008. 4. aprīļa rīkojums Nr.18/67). 
11-12 January, 2008 

Starptautiskā zinātniskā semināra -The International Scientific Seminar, Riga „Towards 
Knowledge-Based Economy”- programmas un organizēšanas komitejas locekle. 
12-13 April, 2007 
Starptautiskās zinātniskās konferences -The International Scientific-dual Conference 
Riga „Towards Knowledge-Based Economy” & „Enterprise Management: Diagnoztics, 
Strategy, Effectiveness”- organizēšanas komitejas locekle. 
5-6 October, 2006 
Starptautiskās zinātniskās konferences -4th International Scientific Conference „Busuness 
and Managements”, 14th International Scientific Conference „Enterprise management: 
diagnosis, strategy, efficiency”. Vilnius, Lithuania - zinātnisko rakstu recenzentu 
padomes locekle. 
29-30 June, 2006 
Starptautiskā zinātniskā semināra -The International Scientific Seminar, Riga „Small 
Business managemets: Innovation, strategy, values”- programmas un organizēšanas 
komitejas locekle. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
2010. 
Piešķirtas ekspertes tiesības zinātnes nozarē „Ekonomika (mikroekonomika)” 2010.g.16. 
septembra līdz 2011.g. 16. septembrim (Latvijas Zinātnes Padomes lēmums Nr. 3-2-1 no 
2010.g. 16. septembra.). 
Ar RTU Senāta 2010. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu Zoja Sundukova ieguvusi RTU Goda 
Darbinieka nosaukumu par ilggadēju apzinīgu un aktīvu darbu universitātē. 
 
PATEICĪBAS 
2010. 
Rektora pateicība no 2010.g. 1. februāra. 
IEVF dekāna pateicība (dekāna rīkojums Nr. 22/03 no 01.02.10. 
RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta pateicība no 2010.g. 1. februāra. 
2006. 
IEF dekāna pateicība sakarā ar IEF 40 gadu jubileju un par nostrādātajiem vairāk kā 25 
darba gadiem. 
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   CURRICULUM  VITAE 
 
1.Personiskie dati: 
  
Vārds, uzvārts:  Ronalds Taraškevičs 
 
2.Izglītība:   1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācija- 
    mašīnbūves inženieris-ekonomists; 
    1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts; 
    1988.g. docents; 
    1992.g. Dr.oec., docents 
    1999.g. Dr.oec., asociētais profesors 
    2009.g. Dr.oec., profesors 
 
3.Papildus iemaņas:  krievu un poļu valodās; 
    darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un 
    grāmatvedības datiem, darbā ar datoru 
 
4.Darba pieredze:  no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts, 
    vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību 
    daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorek- 
    tora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks; 
    no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, 
    vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora 
    vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors, 
    profesors 
 
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare, 
    ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās iz- 
    glītības ekonomikas un finansēšanas problēmas 
 
6.Galvenās apkopojošas Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēša- 
publikācijas:   nas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tau- 
    tas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vis- 
    savienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.; 
    Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru  
    vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojar- 
    ska, 1989.g.; 
    Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sa- 
    dales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.; 
    LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,  
    1991.g.; 
    Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g. 
    Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika. 
    RTU, 1996.g.; 
    Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pa- 
    matojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.; 
    Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un ne- 
    pilna laika studentiem. RTU, 2000.g. 
    Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti.  RTU 
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Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās 
zinātnes, 1.sēj.,Rīga, RTU, 2002.. 

 
Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. RTU 
Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes, 
6.sēj.,Rīga, RTU, 2004. 
Ekonomiskā krīze un augstākā izglītība. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes, 17.sēj.,Rīga, RTU, 2010 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 

1. Uzvārds, vārds: TIPĀNS Igors. 
2. Darba vieta un 
amats: 

RTU, Rektora vietnieks, Ārzemju studentu departamenta direktors, 
RTU Mehānikas institūta asociētais profesors. 

3. LR zinātniskais 
grāds, diploma 
Nr.,specialitāte: 

Dr.sc.ing., B-D Nr. 000239, mehānika, mašīnbūve. (RTU, 27.10.92) 

4. Praktiskā darbība: MEHANOBR zin.pētn.instit.,studentu prakses vadība, līgumdarbu 
izpilde RTU, UTC (Francija), eksperta līgumi ar "PBLC", "Skanska" 
(Zviedrija),"Halcrow" (Lielbritānija) 

5. Pedagoģiskā 
darbība: 

No 1976. g. - pēc augstskolas beigšanas - darbs RTU par asistentu, 
vecāko pasniedzēju, docentu, asociēto profesoru. 

6. Metodiskais darbs Līdzautors mehānikas uzdevumu krājumam krievu valodā (Visšaja 
Skola, Maskava, 1989); atkārtoti izdevumi izdevniecībā „Laņ"2008.un 
20 l.g., praktisko nodarbību izstrādnes RTU Mehānikas ievadkursam 
(1995-1996.g.) . 
1998.g.Informācijas sagatavošana par RTU angļu valodā Oksfordas 
izdevniecībai "Hobson Publishers", kas nopublicēts 100,000 
eksemplāros Āzijas un Eiropas izdevumos. Kopš 1998.-piedalīšanās 
EAĪE darbā, t.sk. konferencēs Stokholmā, Māstrihtā, Leipcigā un 
Turihā (uzstāšanās ar referātu). Piedalīšanās izglītības izstādēs 
Pakistānā (1999.g.), Libānā (2000.g.), Singapūrā (2000.g.) un Ķīnas 
TR (2000., 2001.g.), Krievijā (2002.g.), izglītības seminārā Indijā 
(2003.g.), izglītības izstādē ASV (2005.g.), EHEF izstādēs Indijā 
(2006.,2009.g.), Malaizijā un Ķīnas TR (2007.,2010.g.), lai piesaistītu 
ārzemju studentus RTU. Līgumu slēgšana ar izglītības aģentūrām par 
ārzemju studentu piesaistīšanu RTU (noslēgti 30 līgumi); 2003 .g.-
producents  filmai par RTU angļu valodā (studija  "Visio"); līdzdalība 
ekspertu semināros  ES  finansētā projektā  Grācas 
universitātē,Austrija (2004-2005.); piedalīšanās Erasmus studiju 
programmas izveides projektā ar UAB,Spānija, UoL,Zviedrija (2008.-
2009.), dalība ES finansētā projektā „EU-Mare Nostrum" ar ES un 
Ziemeļāfrikas universitātēm (2012-2014). 

7. Zinātniskā darba 
virziens: 

Svārstības nelineārās sistēmās 

8. Piedalīšanās 
pētniecisko darbu 
veikšanā 

Latvijas Zinātnes Padomes projektu Nr. 93.407, Nr.96.0506; 01.0626 
vadītājs; Starptautiskā projekta " MCO-COP 95/0054" izpildītājs, 
projekta NAS Aurora G3RD-CT-2000-00246 izpildītājs (2001-2003), 
Latvijas pārstāvis - partneris Leonardo da Vinci Programmā (1999.-
2000.), līdzdalība TEMPUS projektā ar UoWJLielbritānija un 
WIUT,Uzbekistāna (2006.-2008.), piedalīšanās ES finansētā 
pētniecības FP projektā FILOSE (2009.-2012.), 

9. Kopējais zinātnisko 
un metodisko darbu 
skaits: 

Autors 83 publikācijām (54 zinātniskām un 29 metodiskām) Latvijas, 
Krievijas, ASV, Lielbritānijas, Čehijas, Francijas, Izraēlas un Polijas 
žurnālos, rakstu krājumos un konferenču materiālos. 

10. Valodu prasme: latviešu, angļu, krievu (brīvi), vācu, franču (var sazināties), itāļu, 
ungāru un spāņu (ar vārdnīcas palīdzību). 
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11. Kvalifikācijas 
celšana: 

Vairākkārtēja piedalīšanās TEMPUS projektos (1994.,1996.,1997, 
1998), kursu izstrāde sadarbībā ar Kompjenas Tehnoloģiskās 
Universitātes (Francija) un Tventes universitātes (Nīderlande) 
pasniedzējiem; semināri EAIE (European Association for 
International Education) un Lielbritānijas Starptautiskās izglītības 
padomes UKCOSA ietvaros; 2003.gadā - 3 mēnešu zinātniskais un 
pedagoģiskais darbs Kompjenas Tehnoloģijas Universitātē (Francija), 
2006.g. Microsoft Unlimited Potential kursu „Datu bāzes pamati", 
2007-2008.piedalīšanās RTU organizētajā kursā „Kompetences 
celšana" 

12. Profesionālais un 
sabiedriskais darbs: 

RTU rektora padomes loceklis, promocijas padomes loceklis, RTU 
Mehānikas institūta padomes loceklis, EAIE un APAIE loceklis, 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Valentīna Urbāne 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: krievu 
Citas valodas: latviešu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1969-1972. g. 
 Aspirantūra RPI  
 
1968.g. 
Rīgas Politehniskais institūts 
specialitāte ķīmiķis-tehnologs 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1992.g 
Latvijas ķīmijas doktors 
 
1992. g.  
ķīmijas doktora grāds 
 
1972. g. 
ķīmijas zinātņu kandidāta grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
SO Latvijas Informācijas institūts 2004. gada decembris. Ir sertifikāts. 
Rīgas Stradiņa universitāte 2010. gada septembris. Ir sertifikāts.  
 
DARBA PIEREDZE 
 
1973.g. līdz šim 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Darba un civilās aizsardzības katedra 
profesore 
  
1973-1989. g. 
RPI Zinātniski metodiskās daļas vadītāja   
 
1971-1973.g 
Rīgas Medicīnas institūts 
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Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 

1. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Bīstamo vielu pielietošanas 
drošība”. 

2. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Arodveselība un darba 
medicīnas pamati”. 

3. Ķīmisko vielu bīstamība, darba un dabas aizsardzības īpatnības ārstniecisko vielu 
ražošanā, bioloģiski-aktīvas vielas kosmētikā 

4. 1,2 – Dihalogenpiridazoni - 6 . 
5. Piedalīšanās IS projektā „Mēs sabiedrībā un mēs – sabiedrībai” (vad. I. Rulle). 

 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. N. Griķītis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas veidošana un izmaksas. 
Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferencs Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 
2007. gads, 30. marts. 

2. I. Jevinga, A. Lesničenoks, J. Strautmanis, V. Urbāne. Darba aizsardzības 
sistēmas ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās 
konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

3. A. Grigorjevs, V. Urbāne. Darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas 
izveidošanas izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences 
Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

4. V. Urbāne, M. Muižniece, M. Vanags. Darba traumatisma analīze. Starptautiskās 
zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 
30. marts. 

5. O. Savicka, V. Urbāne. Putekļu iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu, 
kā vides sastāvdaļu. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie 
raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

6. A Bauze. V. Urbāne. Vēdināšanas kvalitāte. Starptautiskās zinātniskās praktiskās 
konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

7. V. Urbāne. Darba traumatisms un profesionālo saslimšanu ekonomiskās sekas. / 
līdzautore I. Jevinga // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās konference. Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2005. 
gads. 

8. V. Urbāne. Telpu gaisa kondicionēšanas problēmas // Informācijas tehnoloģijas. II 
– Rīga:RTU, 2004.-346.-351.lpp. 

9. V. Urbāne. Latvijas likumdošana, dators un veselība // Informācijas tehnoloģijas. 
II – Rīga:RTU, 2004.-352.-360.lpp. 

10. V. Urbane. Industrial accidents as the aggregate of financial expenses. 
Proceedings of the 2nd. International Conference Information Tehnologies and 
Managment. 2004. Riga Latvia. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 

1. Mācību grāmata: Bīstamo vielu pielietošanas drošība. Rīga: RTU, 2005.-187 lpp. 
2. Uzdevumu krājums darba aizsardzībā. / Līdzautors V. Kozlovs, V. Ziemelis. 

Rīga: RTU, 2005.-50 lpp.  
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
 
1. Third. International Scientific-Technical Conference 20-23 September, 2007. 

Togliatti city Russia.  
2. Zinātniski starptautiskā konference Torunas tehniskā universitāte, Polija, 2007.g. 20. 

jūnijs. 
3. V. Urbane. Economic implications of Professional injuries and diseases. / līdzautore 

I. Jevinga // RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2004. gada 14. – 17. 
oktobris. 

4. V. Urbane. Indusrial accidents as the aggregate of financial expenses. Proceedings of 
the 2nd. International Conference Information Tehnologies and Management. 2004. 
Riga Latvia. 

5. В. Урбан. Безопасность труда как обязанность работодателя // Международная 
научно-практическая конференция. Санкт-Петербург, 2003.г. 27 марта. Тезисы 
доклада. 

6. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences 2008.gadā, 2009.gadā un 2010.gadā. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 45 gadi. 
 
Lekciju kursi 

1. Darba aizsardzība. 
2. Darba aizsardzības pamati. 
3. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. 
4. Lietišķā etiķete. 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 

1. RTU grāmatvedības nodaļas vadītāja. 
2. SIA „Baltijas finanšu partneri „konsultants darba aizsardzībā no 1999. gada 

23.09. līdz šim brīdim. 
3. 1973.- 1989.g RPI Zinātniski metodiskās nodaļas vadītāja. 
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Dzīves un darba gājums 

 
1. Vispārīgas ziņas: 

• Vārds, uzvārds -   EDVĪNS VANZOVIČS 
• Izglītība -    augstākā, inženiera elektromehāniķa  kvalifikācija,  

    diploms O  Nr. 415170 
• Akadēmiskie nosaukumi  

un zinātniskie grādi -  RTU profesors, inženierzinātņu doktors, diploms  
     B-D N°000072 

• Nodarbošanās -  Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes   
    profesors  

• Valodu lietošanas prasmes - latviešu, krievu, angļu  
 

2. Zinātniskā kvalifikācija  
 

2.1. Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas pēdējos 3 gados  
1. E.Vanzovics, T.Aristovs, S.Berjozkina. Allowable load current 

calculation method of 110-330 kV overhead powerlines // Latvian 
Journal of Physics and Technical Sciences, Nr.4 (Vol.47), 2010. - lpp.17-
26.  ISSN 0868-8257. Indexed in www.scopus.com; www.versita.com; 
EBSCO; INSPEC; VINITI; Begell House Inc. 

2. K. Brinkis, E. Vanzovich, D. Drozd,  A.Mutule. Method for Increasing 
Sensitivity of the Distance Protection on a 330 kV Double-Circuit 
Transmission Line // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 
Nr.5 (Vol.47), 2010. lpp. 15-24. ISSN 0868-8257. Indexed in 
www.scopus.com; www.versita.com; EBSCO; INSPEC; VINITI; Begell 
House Inc. 

3. M. Budahs, E. Vanzovichs, M. Zviedritis. Studies of New Multistory 
House Electrical Supply Load and Determination Methods Update // 
Scientific Journal of Riga Technical University: Power and Electrical 
Engineering, part 4, vol  27, 2010. – lpp. 7-10. ISSN 1407-7345. 

4. M. Ozolnieks, E. Vanzovics. Determination of the necessity of protection 
against lightning and overvoltage and its choice. 7th International 
Conference: 2010 Electric Power Quality and Supply Reliability 
Conference Proceedings –Kuressaare, Estonia: Tallinn University of 
Technology, June 16-18, 2010. – pp.171-176. IEEE Catalog Number 
CFP1052E-PRT; ISBN 978-1-4244-6979-6. 

5. V. Zebergs, A. Davis, N. Zeltins, K. Mikelsons, E. Vanzovics. Industrial 
low-energy buildings. 10th Rehva World Congress: Sustainable Energy 
Use in Buildings – Antalya, Turkey, May 9-12, 2010. – 8 p. Clima 2010 
Congress CD, ISBN 978-975-6907-14- 6. 

6. M. Ozolnieks, E. Vanzovics. Determination of the Necessity of 
Protection Measures Against the Dangerous Influence of Lightning and 
Their Choice. Proceedings of the XX International Conference on 
Electromagnetic Disturbances EMD 2010 – Kaunas, Lithuania: Kaunas 
University of Technology,  September 22-24, 2010. – pp.51-56. ISSN 
91822-3249. 

7. E. Vanzovichs, T. Aristovs, S. Berjozkina. Allowable Load Current 
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Calculation Method with Heating Limitation for Overhead Powerlines 
// The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical 
University – Riga, Latvia: Riga Technical University, October 14, 2010. 
– pp.47-52. Abstract Book and Electronic Proceedings, ISBN 978-9934-
10-054-3. 

8. M. Budahs, E. Vanzovichs, M. Zviedritis. Jaunbūvējamo daudzdzīvokļu 
māju elektroapgādes sistēmu slodzes noteikšana un aizsardzības aparātu 
izvēle // RTU Zinātnisko rakstu krājums: Enerģētika un elektrotehnika, 4. 
sērija, 26. sējums, 2010. – lpp. 41-45. ISSN 1407-7345. 

9. O. Sļiskis, S. Miesniece, K. Ketners, E. Vanzovichs. Zibensizlādes rakstur
parametri pārspriegumaizsardzības skaitliskos uzdevumos // RTU Zinātnisko 
rakstu krājums: Enerģētika un elektrotehnika, 4. sērija, 26. sējums, 2010. 
46-49. ISSN 1407-7345. 

10. M. Ozolnieks, E. Vanzovichs. Aizsargpasākumu pret zibensizlāžu 
bīstamo iedarbi nepieciešamības noteikšana un izvēle būvēm // RTU 
Zinātnisko rakstu krājums: Enerģētika un elektrotehnika, 4. sērija, 26. 
sējums, 2010. – lpp. 50-57. ISSN 1407-7345. 

11. O. Sliskis, S. Miesniece , K. Ketners , E. Vanzovichs. Application of 
ATP/EMTP Program for Solving of Some High-Voltage Engineering 
Problems // The 51st Annual International Scientific Conference of Riga 
Technical University – Riga, Latvia: Riga Technical University, October 
14, 2010. – pp.137-140. Abstract Book and Electronic Proceedings, 
ISBN 978-9934-10-054-3. 

12. M. Ozolnieks, E.Vanzovichs. State of the determination of the necessity 
of protection against lightning and overvoltage and improvement 
possibilities // The 51st Annual International Scientific Conference of 
Riga Technical University – Riga, Latvia: Riga Technical University, 
October 14, 2010. – pp.29-34. Abstract Book and Electronic 
Proceedings, ISBN 978-9934-10-054-3. 

13. M. Ozolnieks, E. Vanzovičs. Determination of the necessity of protection 
against lightning and overvoltage and its choice. 7th International 
Conference: 2010 Electric Power Quality and Supply Reliability 
Conference Proceedings. –Kuressaare, Estonia: Tallinn University of 
Technology,  June 16-18, 2010. – 5 p. IEEE Catalog Number: 
CFP1052E-CDR;  ISBN 978-1-4244-6980-2. 

 
2.2. Referāti zinātniskās konferencēs un kongresos pēdējos 3 gados  

 REFERĀTI STARPTAUTISKAJĀS KONFERENCĒS 
1.  M. Ozolnieks, E. Vanzovics. Determination of the necessity of 

protection against lightning and overvoltage and its choice. 7th 
International Conference: 2010 Electric Power Quality and Supply 
Reliability Conference Proceedings – Kuressaare, Estonia: Tallinn 
University of Technology, June 16-18, 2010. – pp.171-176. IEEE 
Catalog Number CFP1052E-PRT; ISBN 978-1-4244-6979-6. 

2.  V. Zebergs, A. Davis, N. Zeltins, K. Mikelsons, E. Vanzovics. Industrial 
low-energy buildings. 10th Rehva World Congress: Sustainable Energy 
Use in Buildings – Antalya, Turkey, May 9-12, 2010. – 8 p. Clima 2010 
Congress CD, ISBN 978-975-6907-14- 6. 

3.  M. Ozolnieks, E. Vanzovics. Determination of the Necessity of 
Protection Measures Against the Dangerous Influence of Lightning and 
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Their Choice. Proceedings of the XX International Conference on 
Electromagnetic Disturbances EMD 2010 – Kaunas, Lithuania: Kaunas 
University of Technology,  September 22-24, 2010. – pp.51-56. ISSN 
91822-3249. 

4.  E. Vanzovichs, T. Aristovs, S. Berjozkina. Allowable Load Current 
Calculation Method with Heating Limitation for Overhead Powerlines 
// The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical 
University – Riga, Latvia: Riga Technical University, October 14, 2010. 
– pp.47-52. Abstract Book and Electronic Proceedings, ISBN 978-9934-
10-054-3. 

5.  O. Sliskis, S. Miesniece , K. Ketners , E. Vanzovichs. Application of 
ATP/EMTP Program for Solving of Some High-Voltage Engineering 
Problems // The 51st Annual International Scientific Conference of Riga 
Technical University – Riga, Latvia: Riga Technical University, 
October 14, 2010. – pp.137-140. Abstract Book and Electronic 
Proceedings, ISBN 978-9934-10-054-3. 

6.  M. Ozolnieks, E.Vanzovichs. State of the determination of the necessity 
of protection against lightning and overvoltage and improvement 
possibilities // The 51st Annual International Scientific Conference of 
Riga Technical University – Riga, Latvia: Riga Technical University, 
October 14, 2010. – pp.29-34. Abstract Book and Electronic 
Proceedings, ISBN 978-9934-10-054-3. 

7.  M. Budahs, E. Vanzovichs, M. Zviedritis. Studies of New Multistory 
House Electrical Supply Load and Determination Methods Update // 
The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical 
University – Riga, Latvia: Riga Technical University, October 14, 2010. 
– pp.9-12. Abstract Book and Electronic Proceedings, ISBN 978-9934-
10-054-3. 

 
2.3.  LZP un IZM projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 

1. LZP grants 
Nr. 09.1263 

Energosistēmu un to elementu 
diagnostika un testēšana  

Dal. Latvijas 2009 

2. LZP grants 
Nr. 08.2133 

 Energosistēmu optimizācijas      
un automatizācijas metožu, 
algoritmu un līdzekļu sintēze 

Dal. Latvijas 2008 

 
 

2.4. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 
1. European 

Project 
ICOEUR Nr. 
227122 

Intelligent Coordination of 
Operation and Emergency 
Control of EU and Russian 
Power Grids 

Dal. Starp-
tautisks 

2009-
2010 

2. Projekts 
Nr.2008-0012-
LdV-002 

Eiropas Savienības mūžizglītības 
programma  Leonardo da Vinci  

Dal. Igaunija, 
Latvija, 
Somija 

2008- 
2010 

3. Projekts 
Nr.2010-1-LV1-
LEO05-00900 

Eiropas Savienības mūžizglītības 
programma Leonardo da Vinci  

Dal. Igaunija, 
Latvija, 
Somija 

2010- 
2012 

 
2.5. ES, LZP ekspertu, nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 
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LZP “Inženierzinātņu un datorzinātnes” ekspertu komisijas loceklis Enerģētikas nozarē.  
 

2.6. Patenti un licences 
 PATENTI 

1. Patents LV 14141 B Latvija, G 01 R 31/08. Attāluma noteikšanas metode 
līdz vienfāzes zemesslēguma vietai elektrosadales tīklos / E.Vanzovičs. - 
Pieteikuma numurs:  Nr. P-10-29, pieteikuma datums:  11.03.2010, 
pieteikuma publikācijas datums: 20.04.2010. Patenta publikācijas 
datums: 20.10.2010.  

 
3. Pedagoģiskā kvalifikācija  
 
 3.1. Doktorantu darbu vadīšana 
Pašlaik tiek vadīti trīs doktoranti. 
 
 3.2. Maģistrantu darbu vadīšana 
Atskaites periodā sagatavoti 16 maģistri. Bez tam vadīti vēl 20 bakalaura darbi un 50 
kvalifikācijas darbi. Vadītie darbi regulāri tiek izvirzīti Latvenergo, LEEA u.c. 
konkursiem.  
 
 3.3. Lekciju un semināru vadība 
Lasītas lekcijas, vadītas praktiskās nodarbības, laboratorijas un kursa darbi priekšmetos - 
energosistēmu optimālā attīstība (6KP), energosistēmu aizsardzības un automātikas 
algoritmi (9KP), elektroapgāde (2KP), energooptimizācijas programmatūra (10KP), 
sadales tīklu iekārtas (6KP), elektrostaciju staciju un apakšstaciju shēmas (3KP), prakse 
(16KP) u.c. 
 
 3.4. Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 
Izstrādātas četru studiju priekšmetu programmas: elektroapgāde (2KP), sadales tīklu 
iekārtas (6KP), elektrostaciju staciju un apakšstaciju shēmas (3KP), prakse (16KP). 
 
 3.5. Studiju programmu izstrāde un vadība 
Studiju programmas attīstībai un sekmīgai funkcionēšanai izstrādāti  16 programmas 
„Enerģētika un elektrotehnika” pašnovērtējuma ziņojumi ar vidējo apjomu 34-57 lpp.  
 
 3.6. Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs 
Ik gadu ņemta ne vien dalība ar referātu Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 
asociācijas mācību-metodiskajā konferencē atkārtotās sertifikācijas kandidātiem 
enerģētikas nozarē, bet arī šīs konferences organizācija un  vadība. Vidējais dalībnieku 
skaits 200-300 cilvēku. 
 
 3.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un izdošana 
 
Sagatavots  mācību līdzekļlis: 
1. E.Vanzovičs, T.Aristovs, S.Berjozkina. 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju 

pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespēju analīze – Rīga: RTU, 2010. 
-103 lpp. [Online]. Available: 
http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/030.pdf. 
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4. Organizatoriskā kompetence 
 

4.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai 
līdzdalība to darbībā 
 - Fakultātes Domes loceklis; 
 - Domes zinātniskais sekretārs; 
 - Promociju padomes P-05 loceklis; 
 - Promociju padomes zinātniskais sekretārs; 
 - Enerģētikas institūta padomes loceklis. 
 
4.2. Starptautisko konferenču organizācijas komisiju vadība vai līdzdalība to 
darbā 
 - RTU Starptautisko konferenču orgkomitejas loceklis. 
  
4.3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģiju vadība vai līdzdalība to darbībā 
 - RTU zinātnisko rakstu krājuma „Enerģētika un elektrotehnika” redkolēģijas 
loceklis. 
 
4.4. Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu 
dibināto uzņēmējsabiedrību konsultants 
 -Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā 
sertifikācijas centra vadītājs.                                                           
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CURRICULUM  VITAE 

 
Docents  VISVALDIS  VRUBĻEVSKIS 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts 
 
I.  Izglītība / kvalifikācija 
1. Mālpils hidromeliorācijas tehnikums. Specialitāte: hidrotehniķis – meliorators, 1950.-
1954.g. 
2.  Rīgas Politehniskais institūts.  Inženieris specialitātē „Siltumapgāde, gāzes apgāde un  
ventilācija”, 1965.g. 
3.  Latvijas Zinātņu akadēmija. Inženierzinātņu doktors, 1997.g. Promocijas darbs: 
„Pētījumi par siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas metodēm”. 
 
II.  Profesionālā pieredze 
1.  Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts. Siltumapgādes nodaļas projektu 
grupas vadītājs, Rīgā, 1961. – 1965.g. 
2. Rīgas Politehniskais institūts. Laboratorijas vadītājs un pasniedzējs Celtniecības 
fakultātes, siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gāzes apgādes katedrā, 1965. – 1967.g. 
3.  Latvijas Vietējās rūpniecības ministrijas konstruktoru biroja ēku un būvju 
inženierapgādes sektora vadītājs, 1967. – 1968.g. 
4. Projektēšanas institūti Rīgā: Komunālprojekts, Pilsētprojekts un Rūpnīcprojekts.  
Galvenais speciālists siltumapgādes, apkures un ventilācijas specialitātē 1968. – 1988.g. 
5.  Latvijas Mākslinieku savienības Mākslas fonda direktors, 1988. – 1992.g. 
6.  Būvuzņēmuma „Arta Latvija” direktors, 1992. – 1998.g. 
7.  Rīgas Tehniskās Universitātes Būvinženieru fakultātes, Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas institūts, vecākais pasniedzējs no 1965.g. (Docents no 1997.g.) 
8.  LZA Fizikālās enerģētikas institūts, pētnieks no 1995.g. 
9. Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas, Izglītības sistēmas attīstības projekta, 
Pasaules Bankas projektu vadības vienības energoefektivitātes eksperts, 1998. – 2004.g.  
10.Individuālā darbība projektēšanā, konsultēšanā un ekspertīzēs, siltumapgādes, apkures 
un ventilācijas specialitātē no 1990.g. 
 
III.  Dalība Valsts pētījumu programmās: 
1. Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem 
atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai 
izmantošanai. Projekta Nr.5 „Enerģijas efektīvas izmantošanas metožu un tehnoloģiju 

pilnveidošana un vadība” izpildītājs. Izpildes laiks: no 2006.gada novembra – 

2009.gada decembrim. 

http://www.innovation.lv/fei/national lv.html 
2. „Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa 
emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un 
klimata degradācijas ierobežošanai”. Projekta Nr.2 „Latvijas reģionu energoresursu 

daudzveidības analīze un pasākumu izstrāde energoresursu efektīvai izmantošanai 

nodrošinot ilgtspējīgu energoapgādi” izpildītājs. Izpildes laiks no 2010.gada – 

2013.gadam. 

http://www.innovation.lv/fei/projects/VPP energetika 2010.pdf 

 

IV.  Profesionālās aktivitātes un dalība profesionālajās organizācijās 



 274 

1. Latvijas Valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” valdes loceklis, eksperts – konsultants 
no 2000.gada. 
2. Latvijas Republikas Valsts Aizsardzības ministrijas objektu iepirkumu centra 
(VAMOIC) eksperts – konsultants no 2005.g. 
3.  Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. - 2013.gadam (NAP) eksperts, ekspertu 
darba grupā „Sakārtota uzņēmējdarbības un dzīves telpa”, no 2007.gada – 2009.gadam. 
 

V.  Zinātniskās publikācijas 
1. V.Vrublevskis, V.Zebergs, N.Zeltins, I.Puikevica–Puikevska (2007) Additional 
energy saving in a building with improved insulation // Latvian Journal of Physics and 
Technical  Sciences,  Nr. 2; 32-40. 
2. J.Ekmanis, V.Zebergs, N.Zeltins, V.Vrublevskis (2008) Thermal Characteristics of 
New Building Materials and their Effect upon the Energy Effeiciency // Latvian Journal 
of Physics and Technical Sciences, Nr 3 ; 3-13. 
3.  V.Zebergs, N.Zeltins, I.Puikevica-Puikevska, V.Vrublevskis (2009) Low energy 
buildings in industry: economics and management // ECEMEI-5; 5TH EUROPEAN 
CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENERGY IN 
INDUSTRY Vilamoura, Algarve, Portugal, Proceeding, CD: 10 pp. 
4.   V.Zebergs, N.Zeltins, A.Davis and V.Vrublevskis (2009) Methodological Problems 
of Evaluation of the Building Envelopes Depending on Their Thermal Inertia and 
Balance Temperature // 5TH International Workshop on Energy and Environment of 
Residential Buildings and The Third Inetrnational Conference on Built Environment and 
Public Healt (EERB-BEPH 2009) organized by Hunan University, The University of 
Hong Kong and Tsinghua University, May 29-31, 2009, Guilin, Guangxi, China, 
Proceedings, Volume II: 1385-1394, on flash drive. 
5.  J.Ekmanis, V.Zebergs, N.Zeltins and V.Vrublevskis (2010) ENERGY 
EFFICIENCY DEVELOPMENT: THE THERMAL INERTIA OF BUILDINGS // 11 
TH IAEE European Conference „Energy Economy, Policies and Supply security: 
Surving in Global economical Crisis „Vilnius, Lithuania, 25-28 August 2010: 11 pp. 
C:\Users\cat\Dokuments\Publikacijas\2010Vilnius\IAEE2010_Vilnius\node\ufiles\Zeltins
h_Latvia_Latvian Full paper Vilnius_O.pdf. 
6.   V.Vrubļevskis, V.Zēbergs, N.Zeltiņš, V.Vāravs (2011). Energoefektīvu ēku 
apkures perioda ilguma aprēķins. 
Publikācija sagatavota un iesniegta publicēšanai Latvijas fizikas un tehnikas zinātņu 
žurnālā. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Māris Ziemelis 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
2006. līdz šim laikam 
studēju Rīgas Tehniskajā universitātē doktorantūrā (Būvniecības fakultāte), Rīga, Latvija 
1988. – 1993. 
Krievijas Federācijas IeM Augstākā inženieru ugunsdzēsības tehniskā skola, specialitāte –
ugunsdrošība un ugunsdzēsības tehnika, Mg.sc.ing., Maskava, Krievija 
1983. – 1986. 
PSRS IeM Ļeņingradas ugunsdzēsības tehniskā skola, specialitāte – ugunsdrošība un ugun-
sdzēsības tehnika, Ļeņingrada, PSRS 
1980. – 1981. 
Rīgas 3.tehniskā skola, specialitāte – kinomehāniķis, Rīga, LPSR 
1969. – 1980. 
Skaistkalnes vidusskola, vispārējā vidējā izglītība, Bauskas rajons, LPSR 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2005. oktobris kursi  
„Valsts pārvaldes iekārtas likums Valsts administrācijas skola 
2005. aprīlis seminārs  
„Elektroniskie dokumenti”, Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs  
2004. oktobris kursi 
„Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”, Valsts administrācijas skola  
2004. augusts kursi 
„Padziļinātais kurss pedagoģijā”, Zviedrijas glābšanas dienesta aģentūras Roseršbergas Ris-
ku un drošības apmācības koledža, Zviedrija                                                  
2004. maijs kursi 
„Iekšējā kontrole”, Valsts administrācijas skola                                             
2004. marts – aprīlis kursi  
„Eiropas Savienības pamatnostādnes”, Valsts administrācijas skola   
2003.novembris – 2004.marts  
profesionālās pilnveides izglītības programma „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un 
prakse”, Latvijas Universitāte                                                           
2004. janvāris – marts 
profesionālās pilnveides izglītības programma „Darba aizsardzības speciālists un uzticības 
persona”, Mācību centrs „BUTS”                                                                  
2004. februāris kursi  
„Pedagoģijas pamatprincipi”, Zviedrijas glābšanas dienesta aģentūras Roseršbergas Risku 
un drošības apmācības koledža, Zviedrija                                                       
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2003. jūlijs kursi  
„Speciālās operācijas cīņā ar masu iznīcināšanas līdzekļiem. Starpresoru praktiskie vingri-
nājumi”, ASV Aizsardzības departaments un Federālās izmeklēšanas birojs, ASV        
2003. aprīlis – maijs kursi  
„Stacionārās gāzes dzēšanas sistēmas”, Bejaro ugunsdzēsēju biedrība, Zviedrija                                         
2002. jūlijs – augusts kursi  
„Jūras krasta negadījumu vadība (CG –18)”, ASV Aizsardzības departamenta Krasta apsar-
dze, ASV                                                                                               
2002. maijs kursi 
„Ārkārtējo situāciju pārvaldīšana”, Francijas Iekšlietu ministrija, Francija 
 
DARBA PIEREDZE 
2007. līdz šim laikam 
LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks (Galvenās 
pārvaldes priekšnieks) 
2006. – 2007. 
LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Galvenās pārvaldes 
priekšniekavietnieks (Personāla pārvaldes priekšnieks) 
 
2002. – 2006. 
LR IeM Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, direktora vietnieks (Mācību nodaļas 
vadītājs) 
1996. – 2002. 
LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde, Ziemeļu rajona 
nodaļas priekšnieks 
1986. – 1996. 
LR IeM Ugunsdzēsības departamenta 3.ugunsdzēsības un glābšanas daļa, ugunsdrošības uz-
raudzības inspektors, vecākais inspektors, daļas komandiera vietnieks 
1983. – 1986. 
PSRS IeM Ļeņingradas ugunsdzēsības tehniskā skola, kursants 
1981. – 1983. 
obligātais militārais dienests 
1981. maijs – novembris 
LPSR IeM Ugunsdzēsības pārvaldes 12.militarizētā ugunsdzēsības daļa, ugunsdzēsējs 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS 
AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS 

 
01.06.2006 – 15.12.2006 
pētnieciskais projekts „Ugunsgrēku risku kvantitatīvās vērtējošās metodikas izstrāde Latvijas 
mācību iestādēs” (U7112), IZM – RTU, dalībnieks 
 
01.03.2007 – 31.12.2007 
pētnieciskais projekts „Pieļaujamā ugunsgrēka riska zinātniskais pamatojums Latvijā” 
(R7219), IZM – RTU, dalībnieks 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
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1. M.Ziemelis Проблемы определения категории помещений по 
взрывопожароопасности/ līdzautori: J.Ievinš, A.Jemeļjanovs, V.Jemeļjanovs, 
J.Sulojeva //Meждународная научная конференция „Экология и безопасность 
жизнедеятельности промышленно - транспортных комплексов ELPIT - 2007” - 
Toljati, сборник трудов.т.3, 2007. - стр.265-269. 

2. Зиемелис М.Р., Зунде Р.Х. Спасение пострадавших на льду// Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы. - Минск: Командно-
инженерный институт МЧС Республики Беларусь. 2005. - стр. 88 – 89. 

3. Зиемелис М., Палитис Э., Кожарин И. Разработка мер по снижению пожарного 
риска// Международные научные чтения «Белые ночи – 2002». - Санкт-Петербург: 
МАНЭБ. 2002. - стр. 150 – 151. 

4. Зиемелис М., Диденко К., Бирзгалис Э. Промышленные аварии – оценка риска и 
меры по его снижению// Международные научные чтения «Белые ночи – 2002», - 
Санкт-Петербург: МАНЭБ. 2002. - стр. 147 – 149. 

5. Зиемелис М.Р., Рагозин В.К. Некоторые аспекты повышения эффективности и 
качества профилактической работы// Стратегия выхода из глобального 
экологического кризиса. - Санкт-Петербург: МАНЭБ. 2001. - стр. 271 – 272. 

6. Зиемелис М.Р., Рагозин В.К. Глобальный экологический кризис: понятие, причина, 
опасность и некоторые пути выхода из него// Стратегия выхода из глобального 
экологического кризиса. - Санкт-Петербург: МАНЭБ. 2001. - стр. 13 – 14. 

7. M.Ziemelis, A.Jemeļjanovs, O.Jemeļjanovs, V.Ļitvinovs. Влияние информации о 
причинах пожаров на организацию целенаправленной работы по их 
предупреждению// Iedzīvotāju aizsardzība no tehnogēnā un dabas rakstura bīstamības: 
Zinātnisko rakstu krājums – Rīga: DCAI, RTU. 2000. – 34 – 44 lpp. 

8. M.Ziemelis, A.Jemeļjanovs, V.Ļitvinovs, E.Koļcovs. Реальная опасность – это 
совокупность потенциальной и ситуационной опасности// Iedzīvotāju aizsardzība no 
tehnogēnā un dabas rakstura bīstamības: Zinātnisko rakstu krājums – Rīga: DCAI, RTU, 
2000. - 20 -25 lpp. 

9. M.Ziemelis, A.Jemeļjanovs, J.Sulojeva, V.Ļitvinovs. Jautājumi par ugunsgrēka riska un 
tā vadības vērtējumu// Iedzīvotāju aizsardzība no tehnogēnā un dabas rakstura 
bīstamības: Zinātnisko rakstu krājums – Rīga: DCAI, RTU, 2000. - 15 – 19 lpp. 

10. Зиемелис М.Р., Литвинов В.Н, Диденко Е.К. Стабилизация и оптимизация при 
управлении вопросами техногенной безопасности// Новое в экологии и 
безопасности жизнедеятельности. т.2.  - Санкт-Петербург: Балтийский 
Государственный Технический университет. 2000. - стр.88 – 90. 

11. Зиемелис М.Р. Литвинов В.Н, К вопросу оценки пожарного риска и управления 
им// Материалы международного экологического симпозиума «Перспективные 
информационные технологии и проблемы управления рисками на пороге нового 
тысячелетия». - Санкт-Петербург: МАНЭБ. 2000. - стр.437 – 440. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu profesionālajā studiju 
programmā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”; 
2. Mācību prakses programmas I un II semestrim studiju programmā „Ugunsdrošība un civilā 
aizsardzība” 
3. Lekciju konspekti profesionālās studiju programmas „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” 
studiju priekšmetam „Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība”. 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
2007.g. 15.un 16.jūnijs 
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Starptautiskais seminārs „Baltijas Eiropas attīstība”, Toruņas universitāte, Polija; 
 
2007.g. 30.marts 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās 
problēmas”, RTU, Rīga; 
 
2006.g.15–17.marts 
zinātniski praktiskā konferencē “Krievijas Iekšlietu ministrijas un Ārkārtas situācijas 
ministrijas sadarbība ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas sfērā”, Krievijas Ārkārtas 
situācijas ministrijas Sanktpēterburgas Valsts ugunsdzēsības dienesta institūts. Krievija, 
„Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu sagatavošanu ceļu satiksmes 
negadījumu seku likvidācijas jautājumos Latvijā”; 
 
2002.g.4–6 jūnijs 
Starptautiskā zinātnisko darbu lasījums „Baltās naktis 2002”, Starptautiskās dzīves procesu 
ekoloģijas un drošības nodrošināšanas Zinātņu Akadēmija, Krievija, „Разработка мер по 
снижению пожарного риска” un „Промышленные аварии – оценка риска и меры по его 
снижению”. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
No 2006.līdz šim 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultātes Darba un civilās aizsardzības 
katedras docents 
Lekciju kursi 

„Civilā aizsardzība”, ICA 103; 
„Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība”, ICA 409. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
No 2001. gada 
Starptautiskās dzīves procesu ekoloģijas un drošības nodrošināšanas Zinātņu Akadēmijas ko-
respondētājloceklis, Sanktpēterburga, Krievija 
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11. pielikums 
 
  

Bakalaura profesionālo studiju programmā  
„Drošības inženierija” 

iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, 
to attiecības ar RTU un docējamie kursi 
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Darba un civilās aizsardzības institūts 
bakalaura profesionālo studiju programmā „Drošības inženierija” 

iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, 
to attiecības ar RTU un docējamie kursi 

 
Nr. 
p.k. 

 
Akadēmiskais  

personāls 

Akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds, 

amats 

Ievēlēts vai 
uz laiku 
pieņemts 

darbā 

 
Studiju kursi 

1. Bartušauskis Jānis Mg.darba aizs., 
lektors 

Pamatd., 
vēlēts 

Individuālie un kolektīvie 
aizsardzības līdzekļi, Drošības 
prasības darba vietām 

2. Bērziņa-Cimdiņa 
Līga 

Dr.sc.ing., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Materiālmācība 

3. Bērziņš Jānis Ing., docents 
(praktiskais) 

Pamatd., 
vēlēts 

Darba aprīkojuma drošība, Darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības likumdošana, 
Darba aizsardzības sistēmas 
organizācija (studiju projekts), 
Drošības tehnika, Specializējošā 
prakse, Pirmsdiploma prakse 

4. Biršs  Juris Dr.sc.ing., 
docents 

Pamatd., 
vēlēts 

Būvju apsekošana 

5. Bonders Viktors Dr.paed., 
asoc.profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Sports 

6. Dimpere Ināra Mg.phil., docente 
(praktiskā) 

Pamatd., 
vēlēts 

Angļu valoda 

7. Gudzuka Sandra Mg.psych., 
docente 
(praktiskā) 

Pamatd., 
vēlēts 

Saskarsmes pamati, Organizāciju 
psiholoģija 

8. Ieviņš Jānis Dr.oec., profesors Pamatd., 
vēlēts 

Ievads specialitātē, Tehnogēnās 
vides drošības pārvaldība, Bīstamās 
iekārtas un to uzraudzība, 
Diplomdarbs ar projekta daļu 

9. Iltiņa Marija Dr.sc.ing., 
docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Matemātika 

10. Jemeļjanovs 
Vladimirs 

Dr.sc.ing., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Uguns aizsardzības sistēmas, 
Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība 
un sprādzienbīstamība, 
Ugunsdzēšanas darbu taktika un 
aprīkojums 

11. Kaļķis Valdis Dr.habil.chem., 
profesors 

Uz laiku 
pieņemts 

Darba vides risku novērtēšanas 
metodes 

12. Kampars Valdis Dr.chem., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Inženierķīmija 

13. Kiseļovs Georgijs Mg.sc.ing., 
lektors 

Uz laiku 
pieņemts 

Ugunsdrošības profilaktiskā darba 
organizācija un ugunsgrēku izpēte 
un ekspertīze, Ugunsdrošības 
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profilaktiskā darba organizācija 
(studiju projekts) 

14. Lanka Anita Dr.paed., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Pedagoģija 

15. Lavendels Jurijs Dr.sc.ing., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana, Datormācība 
(speckurss) 

16. Maurāne Gunta Mg.biol, docente 
(praktiskā) 

Pamatd., 
vēlēts 

Darba psiholoģija un ergonomika 

17. Mazais Jānis Dr.sc.ing., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

18. Miķelsons Jānis Asoc.profesors Pamatd., 
vēlēts 

Industriālie mērījumi (pamatkurss), 
Atbilstības novērtēšana 

19. Ose Daina Mg.iur., docente 
(praktiskā) 

Uz laiku 
pieņemta 

Darba tiesību pamati 

20. Ozols Andris Dr.habil.phys., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Fizika 

21. Priednieks Ēriks Dr.sc.ing., 
asoc.profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Elektrotehnika un elektronika 

22. Roja Ženija Dr.med., lektore Uz laiku 
pieņemta 

Arodveselība un darba fizioloģija 

23. Servuta Ārija Dr.paed., docente Pamatd., 
vēlēts 

Vācu valoda 

24. Sulojeva Jeļena Dr.oec., lektore Pamatd., 
vēlēts 

Rūpniecisko atkritumu 
apsaimniekošana, Civilā aizsardzība, 
Katastrofu pārvaldīšana (studiju 
projekts), Rūpniecisko avāriju riska 
novērtēšana un samazināšana 

25. Sundukova Zoja Dr.oec., 
asoc.profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

26. Taraškevičs Ronalds Dr.oec., profesors Pamatd., 
vēlēts 

Vadības socioloģija 

27. Urbāne Valentīna Dr.chem., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Bīstamo vielu pielietošanas drošība, 
Apkārtējās vides drošība 

28. Vanzovičs Edvīns Dr.sc.ing., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Elektrodrošība 

29. Vrubļevskis 
Visvaldis 

Dr.sc.ing, docents Pamatd., 
vēlēts 

Apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana 

30. Ziemelis Māris Dr.sc.ing., 
docents 

Savien. 
darbs 

Būvniecības un projektēšanas 
ugunsdrošība 
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12. pielikums 

 
  

Bakalaura profesionālo studiju programmas  
„Drošības inženierija” 

salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām augstskolās 
ES valstīs 
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Studiju programmu salīdzinājums  
 
     

Programmas 
nosaukums 

Sicherheitstechnik  
 
(Bergishen 
Universitat 
Wuppertal) 

Risk Education 
in Engineering 
(The University 
of Liverpool) 

BSc in 
Occupational 
Safety and 
Health 
Management 
(University 
College Dublin) 

Drošības inženierija 
RTU 

Programmas 
īstenošanas 

veids un 
studiju 
ilgums 

Pilna laika- 3gadi Pilna laika-4 
gadi 

Pilna laika- 
4gadi (ieskaitot 
2 gadi- studiju 
programmu 
Higher Diploma 
in Safety, 
Health and 
Welfare at 
Work) 

Pilna laika-4 gadi, 
nepilna laika- 5 
gadi 

Iegūstamais 
kredītpunkt

u skaits 
(LV) 

142 KP   160 KP 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

vai grāds 

Bachelor of 
Science Safety 
Engineering 

Health and 
Safety 
executive 
(HSE) 

Bachelor of 
Science  in 
Occupational 
Safety and 
Health 
Management 

Bakalaura 
profesionālais grāds 
darba aizsardzībā, 
darba aizsardzības 
vecākā speciālista 
kvalifikācija 

Individuālā 
pētniecība 
un prakse 

(LV) 

Prakse- 15KP, 
bakalaura darbs- 
12 KP 

  Prakse- 26KP, 
bakalaura darbs- 12 
KP 

Prasības 
beidzējiem 

Sekmīga visu 
studiju kursu 
apguve, prakse un 
bakalaura darbs 

Sekmīga visu 
studiju kursu 
apguve, prakse 
un bakalaura 
darbs 

Sekmīga visu 
studiju kursu 
apguve, prakse 
un bakalaura 
darbs 

Sekmīga visu 
studiju kursu 
apguve, prakse un 
bakalaura darbs 

Kursu 
līdzība 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi, 
nozares teorētiskie 
pamatkursi, 
nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi, brīvās 
izvēles kursi, 

Nozares 
teorētiskie 
pamatkursi, 
nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi, prakse un 
nobeiguma 
darbs 

Nozares 
teorētiskie 
pamatkursi, 
nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi, brīvās 
izvēles kursi, 
prakse un 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi, 
nozares teorētiskie 
pamatkursi, nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi, brīvās izvēles 
kursi, prakse un 
bakalaura darbs 
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prakse un 
bakalaura darbs  

 

profesionālā 
bakalaura 
statusā 

bakalaura darbs 

Kursu 
sadalījums 

blokos (LV) 

Matemātikas, 
dabas un 
inženierzinātņu 
pamati  33 no 38 
KP  
Drošības tehnikas 
pamati  29 no 37 
KP 
Lietišķā drošības 
tehnika 32 no 40 
KP 
Izvēles priekšmeti 
18 no 22 KP 
Prakse 15 KP 
Noslēguma darbs 
12 KP 

Kursu struktūra 
studiju 
priekšmetu 
bloku griezumā  
dota 13 
specializētos 
blokos ar to 
satura aprakstu. 

Kursu struktūra 
studiju 
priekšmetu 
bloku griezumā 
nav dota 

Obligātie studiju 
priekšmeti  100 KP                  
Obligātās izvēles 
priekšmeti   16 KP   
Brīvās izvēles 
priekšmeti                             
6 KP  
Prakse         26 KP  
Valsts pārbaudījumi 
12 KP  

 

Līdzīgie 
kursi 
(LV) 

Matemātika 
inženieriem 7 KP 

  Matemātika  9 KP, 
Matemātika  
(speckurss) 4 KP 

Ķīmija inženieriem  
7 KP 

  Inženierķīmija  2 
KP 

Mehānika 
(termodinamika un 
plūsmas dinamika)  
5 KP 

  Inženiermehānika  
3 KP 
Apkure, ventilācija 
un gaisa 
kondicionēšana  
2KP 

Materiālzinātne un 
izejmateriāli  5 KP 

  Materiālmācība  
3KP 

Elektrotehnika un 
automātika  6 KP   

  Elektrotehnika un 
elektronika  3 KP 

Datorzinības- datu 
apstrāde   3KP 

Dots 3. Blokā- 
The use of data 
and information 
in risk 
assesment 

 Risinājumu 
algoritmizācija un 
programmēšana  
3KP 

Likumdošana 
darba drošības 
jautājumos  3 KP 

Professional 
responsibilities 
for managing 
risk 

Safety and 
Health 
Legislation 

Darba aizsardzības 
ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 
likumdošana  3 KP 

Uzņēmuma 
ekonomika  3 KP 

  Uzņēmējdarbības 
ekonomika  2 KP 

Aizsardzība 
katastrofu 
gadījumos un 
objektu aizsardzība  
7 KP 

  Ugunsdrošības 
profilaktiskā darba 
organizācija un 
ugunsgrēku izpēte 
un ekspertīze  3 KP 
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Rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšana 
un samazināšana  2 
KP 
Ugunsdzēšanas un 
glābšanas darbu 
taktika un 
aprīkojums  2KP 

Darba drošība  4 
KP 

Personal health 
and safety in the 
workplace 

Chemical 
Safety and 
Toxicology 

Bīstamās iekārtas 
un to uzraudzība  2 
KP 
Bīstamo vielu 
pielietošanas 
drošība  3 KP 
Individuālie un 
kolektīvie 
aizsardzības 
līdzekļi 3 KP 
Drošības tehnika  2 
KP 

Apkārtējās vides 
drošība  3 KP 

 Occupational 
Safety and 
Health 
Environmental 
Management 

Apkārtējās vides 
drošība  2 KP 

  Ergonomics Darba psiholoģija 
un ergonomika  2 
KP 

   Occupational 
Health 

Arodveselība un 
darba fizioloģija  3 
KP 

  The methods of 
hazard 
identification 
and risk 
assesment 

 
Darba vides risku 
novērtēšanas 
metodes  4 KP 

 
P.S. Kredītpunkti rēķināti atbilstoši LR likumdošanai. 
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13. pielikums 
 
  

   Apliecinājums par studiju iespēju  
tālāku nodrošināšanu, 

studiju programmas likvidācijas gadījumā 
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14. pielikums 
 

Bakalaura profesionālo studiju programmā  
„Drošības inženierija”  

dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu 
atrašanās vietas 
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14.1. Licence Nr.04051-158, izsniegta 2011.gada 14.aprīlī par tiesībām īstenot bakalaura 
profesionālo studiju programmu „Drošības inženierija” – pieejama studiju Darba un 
civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža ielā 1/7, 118.kab., tālr. +371 67089488; 
programmas administrācijā  

  
14.2. RTU Senāta 2011.gada 31.janvāra sēdes protokols Nr.546 par bakalaura 
profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” apstiprināšanu – pieejams Darba 
un civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža ielā 1/7, 118.kab., tālr. +371 67089488; 
elektroniski: http://ortus.rtu.lv sadaļā „Normatīvie akti”; 

 
14.3. LR MK 20.11.2001. noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu” – elektroniski pieejami IZM mājas lapā 
http://izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/augstaka-izglitiba/2085.html un Darba un 
civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža ielā 1/7, 118.kab., tālr. +371 67089488; 
 
14.4. RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa lēmums, protokols Nr.467 „Par otrā līmeņa 
profesionālo programmu struktūru”- pieejams RTU Studiju satura un programmu nodaļā 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, 202.kab. un Darba un civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža ielā 
1/7, 118.kab., tālr. +371 67089488; 
 
14.5. RTU Senāta 2010.gada 29.marta sēdes lēmums (protokols Nr.539) „Par studiju 
rezultātu vērtēšanas nolikumu” – pieejams RTU Studiju satura un programmu nodaļā 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, 202.kab. un Darba un civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža ielā 
1/7, 118.kab., tālr. +371 67089488; elektroniski: http://ortus.rtu.lv sadaļā „Normatīvie 
akti”; 
 
14.6. RTU Senāta 2010.gada 25.janvāra sēdes lēmums (protokols Nr.537) „Par prakses 
organizēšanas kārtību RTU” – pieejams RTU Studiju satura un programmu nodaļā Rīgā, 
Kaļķu ielā 1, 202.kab. un Darba un civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža ielā 1/7, 
118.kab., tālr. +371 67089488; elektroniski pieejams tikai ORTUS autorizētiem 
lietotājiem (arī visiem studentiem); 
 
14.7. RTU Senāta 2011.gada 31.oktobra sēdes lēmums (protokols Nr.553) „Par Rīgas 
Tehniskās universitātes kvalitātes politiku” – pieejams RTU Studiju satura un programmu 
nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 202.kab. un Darba un civilās aizsardzības institūtā Rīgā, Meža 
ielā 1/7, 118.kab., tālr. +371 67089488; elektroniski: http://ortus.rtu.lv sadaļā 
„Normatīvie akti”; 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


