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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI. 

Bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātĦu 
teorētisko zināšanu, pētnieciskā darba iemaĦu un prasmju apguvi materiālzinātĦu 



nozarē, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maăistrantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu bakalaurs materiālzinātnē.
Bakalaura studiju programmas pamatuzdevums ir sniegt studējošiem zinātnisku 
pamatu profesionālai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi risināt ar materiālzinātnēm 
saistītās problēmas. 

Bakalaura studiju rezultātā studējošam jāapgūst:
• fundamentālo zinātĦu pamati
• materiālzinātĦu profilam atbilstošās disciplīnas, tehnoloăiskie, tehniskie un 

ekonomiskie priekšmeti
• vispārizglītojošie humanitārie un sociālie priekšmeti

Studentam jāiegūst noteiktas zināšanas, prasmes un pieredze patstāvīgam darbam un 
turpmākām zinātniskās pētniecības studijām (maăistrantūra, doktorantūra):

• zināšanas bāzes priekšmetos, pamatiemaĦas informācijas meklēšanā, noteiktas 
eksperimentālā darba iemaĦas

• zināšanas par kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākĜiem, tehnoloăiskajām un ekspluatācijas īpašībām  

• iemaĦas identificēt, raksturot un testēt materiālus
• pamatiemaĦas izmantot teorētiskās zināšanas atsevišėu pētniecisku problēmu un 

inženieruzdevumu risināšanai 
• prasme izmantot datorus un atbilstošās programmas.

Akadēmiskā pamatizglītība nodrošina arī noteiktu kultūras un inteliăences līmeni.

Mērėu un uzdevumu realizāciju novērtē pēc:
• studentu aktivitātes mācību procesā,
• studentu sekmēm, 
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērtējuma 

(piešėirtās stipendijas, prēmijas u.c.)
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos,
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.

2. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Materiālzinātnes" (44524) ar Latvijas IZM 
Akreditācijas komisijas  2002. g. 19. jūnija lēmumu Nr. 563 akreditēta līdz 2008. gada 
31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 023-514). Bakalauru studiju programmu 
"Materiālzinātnes" realizē pilna laika (dienas) studijās RTU, Rīgā. Studiju 
programmas direktors ir profesors MārtiĦš KalniĦš.

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Materiālzinātnes" satur šādas sadaĜas:
• A. Obligātie studiju priekšmeti – 86 KP
• B. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – 19 KP (specializējošie – 15 KP; 

humanitārie un sociālie – 4 KP)
• C. Brīvās izvēles priekšmeti – 5 KP
• E. Gala pārbaudījumi (bakalaura darbs) – 10 KP

Lai pastiprinātu priekšmeta "Fizika" pasniegšanas efektivitāti un samazinātu I kursā 
atskaitīto studentu skaitu, kā arī Ħemot vērā studējošo ierosinājumus, atbilstoši RTU 
senāta lēmumam (31. marts 2008. g., protokols Nr. 521) sākot ar 2008./09. mācību 
gadu bakalaura studiju programmā "Materiālzinātnes" mainīti apjomi obligātās (A) 



daĜas studiju priekšmetiem:
A. 2. Fizika - no 6 KP uz 8 KP
A. 16. Materiālu struktūra un īpašības – no 6 KP uz 4 KP.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA

3.1. PASNIEGŠANAS METODES

Lekcijās studentiem pieejami lekciju konspekti un drukāts izdales materiāls (vai to 
elektroniskās formas). Tiek izmantoti tāfele, grafoprojekciju, videofilmu, paraugu, 
eksperimentu demonstrējumi. Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic 
eksperimentus, izmantojot eksperimentālo un tehnoloăisko iekārtu arsenālu. Notiek 
laboratorijas darbu aizstāvēšana. Praktiskajās nodarbībās tiek izmantots kā 
individuālais, tā grupu darbs, kad studentu grupas (3-4 cilvēki) ziĦo par iepriekš 
izstrādātām tēmām. Diskusijās piedalās visi plūsmas studenti. 
Sākot no 2005./2006. m. g. grupa programmas "Materiālzinātnes"  pasniedzēju 
projekta  VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0021/0007 ″Vispārīgo dabas zinātĦu 
multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātĦu 
studentiem″ ietvaros strādā pie sadaĜas ″Materiālzinātnes pamati″.
Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz 
priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.
Studenti ekskursiju laikā uz citu organizāciju laboratorijām iepazīstas ar iekārtu un 
aparatūras darbības principiem un izmantošanas iespējām. Notiek ekskursijas arī uz 
svarīgākiem ražošanas objektiem (NORDIC PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, SIA 
IZOTERMS, SIA POLIURS, SIA PAA, SIA TENCHEM, SIA PET BALTIJA, A/S 
OGRESJARNS, atkritumu izgāztuve GETLIĥI u.c.).
Sākot no II kursa sekmīgajiem studentiem no nodarbībām brīvajā laikā ir iespēja 
iesaistīties patstāvīgu zinātnisko darbu veikšanā.

3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programma “Materiālzinātnes” pamatā tiek realizēta RTU MĖF institūtu, 
profesora grupu un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, 
aprīkojumu un materiālus. Šo struktūrvienību vidū: 

Polimērmateri ālu institūts  
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra
Silikātu materiālu institūts 
Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu 
tehnoloăijas katedra
Biomateriālu un biomehānikas institūts 
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija
Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs
Tehniskās fizikas institūts
Cietvielu fizikas profesora grupa 
Ėīmijas katedra
Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas 
katedra

Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes 
institūtu, Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un 
materiālā bāze. Pēdējos gados MĖF struktūrvienības iegādājušās ievērojamu 
daudzumu vērtīgu zinātnisko aparatūru, kas ievērojami uzlabo mācību programmas 
realizācijas kvalitāti.
Fakultātes struktūrvienību materiāli - tehniskās bāzes papildinājums pa gadiem 



(iekārtas, tehniskie līdzekĜi mācību darbam u.c.) sniegts gadskārtējo pašnovērtējumu 
ziĦojumu 2. pielikumā.
Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĜiem programmas 
“Materiālzinātnes” studentus nodrošina RTU Zinātniskā bibliotēka (ZB) un 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes struktūrvienību fondi.
ZB no 2000./2001.m.g. ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku elektroniskais 
kopkatalogs, tajā iespējams izmantot datu bāzes, piem. SCIENCE DIRECT, 
ENGINEERING VILLAGE 2, INSPEC, EBSCO, PROQUEST, SPRINGERLINK, 
LETA, NAIS, RUBRICON u.c. Ir iespēja pasūtīt grāmatas un žurnālus no citām 
bibliotēkām, tai skaitā ārzemju, ar Starpbibliotēku abonementa starpniecību.
ĥemot vērā samērā nelielo studentu skaitu studiju programmā “Materiālzinātnes”, 
nodrošinājums ar materiālzinātnēm saistīto literatūru ir pietiekams.
Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, darbojas bezvadu Interneta pieslēgums. 

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

Zinātniskais darbs jaunu materiālu dizaina jomā iekĜauts Latvijas valsts prioritāro 
zinātniskās darbības virzienu sarakstā (skat. "Latvijas republikas zinātnes attīstības 
nacionālā koncepcija" un MK rīkojumu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2006. - 2009. gadā.”).
Studentu skaita ziĦā MĖF, kuras pasniedzēji un zinātniskie darbinieki veic 
materiālzinātĦu studiju programmas nodrošinājuma lielāko daĜu, ir viena no 
vismazākajām fakultātēm RTU, taču MĖF saĦem vienu no lielākajiem finansējumiem 
universitātē dažāda līmeĦa zinātnisko programmu realizācijai. Tas saistīts ar 
fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Visi pasniedzēji ir 
iesaistīti zinātniskajā darbā (pašnovērtējuma ziĦojumu 3. pielikums), regulāri 
publicējas prestižos izdevumos (pašnovērtējuma ziĦojumu 4. pielikums), stažējas 
ārzemju firmās un universitātēs.
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic mācību spēki, iesaistās arī studenti. Lai 
maksimāli palīdzētu studentiem adaptēties uzsākot zinātnisko darbu, ieviests brīvās 
izvēles priekšmets "Zinātniskā darba organizācija", kurā tiek iztirzāti svarīgākie ar 
zinātnisko darbību saistītie likumdošanas jautājumi, kā arī dažādi zinātniskā darba 
veikšanas aspekti.  
Studenti piedalās RTU studentu , RTU un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, 
kopā ar pasniedzējiem uzsāk pētījumu rezultātu publikācijas (pašnovērtējuma 
ziĦojumu 5. pielikums). 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1994.gadā pēc RTU zinātnieku un mācību spēku iniciatīvas tika dibināta Latvijas 
Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB). Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, 
profesionāla organizācija, kas šobrīd apvieno pāri par 80 materiālu izstrādāšanas, 
pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanas jomās strādājošos. Biedrības mērėi ir apvienot dažādu nozaru 
speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu zinātnes un tehnikas jomās, organizēt 
zinātnieku, ražotāju un patērētāju  sadarbību u.c. Praktiski visi pasniedzēji un 
zinātniskie darbinieki, kas īsteno materiālzinātĦu studiju programmu ir aktīvi  LMPB 
biedri.
Ilgstoša sadarbība RTU Polimērmateriālu institūtam ir ar  Tallinas tehniskās 
universitātes Polimēru materiālu katedru un KauĦas tehnoloăijas universitātes 
Organiskās tehnoloăijas katedru. Ikgadējos simpozijos (Baltic Polymer Symposium) 



un konferencēs (International Baltic Materials Engineering Conference, tagad 
Engineering Materials & Tribology, Baltijas silikātu materiālu konference) to 
dalībnieki dalās pieredzē par mācību un zinātnisko darbu, sniedz atsauksmes par 
doktoru disertācijām. 
2006. gadā Baltic Polymer Symposium organizēja RTU Polimērmateriālu institūts, 
2007. gadā  Baltijas silikātu materiālu konferenci – Silikātu materiālu institūts.
Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku 
projektu ietvaros (6. pielikums). 
2004.g bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes” III kursa studenti Dagnija 
ŽūriĦa un Jānis Ločs apmācības Socrates-Erasmus programmas ietvaros sekmīgi 
studēja Fr.Šillera Jēnas universitātē Vācijā, 2005. g. Juris Zavickis Vīnes universitātē 
Austrijā. Tas liecina par studiju programmas atbilstību Eiropas prasībām.

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM

Studiju programmas “Materiālzinātnes” pozitīvi novērtējušas profesionālās 
asociācijas: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība un Latvijas Būvmateriālu ražotāju 
asociācija .
Studenti aktīvi piedalās RTU rīkotajās gadskārtējās karjeras dienās, kurās tiekas ar 
potenciālajiem darba devējiem. Vairāk kā puse studentu apvieno mācības ar darbu.
MĖF darbojas Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju programmu satura 
apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu risināšanā. 
Programmu „Materiālzinātnes” pasniedzēji sadarbojas ar pārstāvjiem no IBNA 
INSPECTION, Būvmateriālu ražošanas asociācijas, Polimērmateriālu testēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC 
PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, A/S Rīgas laku un krāsu fabrika, A/S Latvijas 
Finieris, SIA IZOTERMS, SIA PAA, SIA Piekūns un dēli, SIA PET BALTIJA, SIA 
DEFKON, SIA TENCHEM, A/S SACRET, SIA GROGLAST, SIA CEMEX u.c.
Ražotāji tiek informēti par RTU un MĖF atvērto durvju dienām, piedalās tajās ar 
darba piedāvājumiem. Vairums potenciālo darba devēju ir iepazīstināti ar mācību 
programmu struktūru, ir saĦemti priekšlikumi mācību procesa pilnveidošanai. 
UzĦēmumu pārstāvji uzskata, ka studentiem jāsaistās ar darba devēju jau studiju laikā, 
ražotājiem un universitātei biežāk jāapmainās ar informāciju par mācību programmām 
un izmaiĦām tajās. 
Vairāki PI PMTK un SMI bakalauru programmas studenti iesaistīti zinātnisko darbu 
izstrādē, kas saskaĦoti ar atsevišėu Latvijas ražotājus interesējošiem jautājumiem. 
Piemēram:

• Renāte Plēsuma (2007.g. bakalauru programmas studente). Pētījuma tēma: ″
Daudzfunkcionāla, celtniecībā pielietojama kompozītmateriāla izstrāde uz 
nolietotu riepu reciklāta un saistvielas bāzes″ (sadarbībā ar SIA Tenchem. 
Vadītājs: asoc. prof.L.Mālers)

• I.Eizentāls (2007.g. bakalauru programmas students). Pētījuma tēma: ″
Kompozītmateriālu uz koka un polimēru bāzes izstrāde un pētījumi″ 
(sadarbībā ar A/S Latvijas Finieris.Vadītājs doc.J.Kajaks)

• A. Borisova  (2007.g. bakalauru  programmas studente). Pētījuma tēma: ″
Enzīmu izmantošana tekstiliju apdarei″ (sadarbībā ar A/S Ogres Jarns. 
Vadītāja prof.          S. Reihmane)

• L. Ločmele (2008.g. bakalauru  programmas studente). Pētījuma tēma: 
"Kompozītmateriāls no kriogēni sasmalcinātām riepām un poliuretāna 
saistvielas" (sadarbībā ar SIA Tenchem. Vadītājs: asoc. prof.L.Mālers)



• J. Jakuševa (2008.g. bakalauru  programmas studente). Pētījuma tēma: "PZT 
pjezokeramisku pārklājumu ieguve, izmantojot sola-gēla metodi"(sadarbībā ar 
Rīgas Radiorūpnīcu. Vadītājs: prof. G. Mežinskis) 

• Z. Vjakse (2008.g. bakalauru  programmas studente). Pētījuma 
tēma:"Keramika uz māla ar paaugstinātu karbonātu saturu bāzes"(sadarbībā ar 
Padures keramikas ražotni. Vadītājs: prof. G. Mežinskis) 

2007. g. un 2008. g. MĖF Studentu pašpārvalde projekta ″Profesionālās orientācijas 
un karjeras attīstības ėīmijas nozarē informācijas dienas″ ietvaros organizēja 
pasākumus,  tiekoties ar darba devējiem. Materiāli par 42 uzĦēmumu piedāvājumiem 
2007.g. apkopoti izdevumā ″Darba iespējas ėīmijas nozarē″. Projekta īstenošanā 
aktīvi iesaistījās bakalauru programmas “Materiālzinātnes” III kursa studentes Zane 
Grigale un Lāsma Stankeviča un II kursa studente Sanita Zīke. 
    

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanas novērtē saskaĦā ar RTU Rektora 2001. g. 16. janvāra rīkojumu     
Nr.3-10 „Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”, Ħemot vērā mācību 
priekšmeta aprakstā paredzētās prasības (piem. aktivitāte lekcijās un semināros, 
praktisko un laboratorijas darbu izpilde, grupu darbs, piedalīšanās diskusijās, mājas 
uzdevumu un kontroldarbu savlaicīga izpilde un kvalitāte u.c.)
Studenti eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam 
„Par eksāmenu kārtošanu RTU”.

Bakalaura darba izstrāde

InženierzinātĦu bakalaura grāda iegūšanai ir jāizpilda bakalauru studiju programma 
un jāaizstāv bakalaura kvalifikācijas darbs. Bakalaura darba izstrādāšanu, 
noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU nolikumam par akadēmisko 
studiju bakalaura darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU Senāta 2003. g. 15. 
decembra lēmums, protokols Nr.482), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 
nolikumam par bakalaura darbu un MĖF norādījumiem par studiju noslēguma darbu 
noformēšanu (2003g.). Lēmumu par bakalaura grāda piešėiršanu pieĦem MĖF Dome. 
Bakalaura studiju programmas “Materiālzinātnes” bakalauru darbu tēmas ietver sevī 
plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, silikātu materiāli, 
biomateriāli u.c.). 
Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot MĖF Domes sēdēs jaunu mācību 
priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas 
atbilstība studiju programmas mērėiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību 
procesu saistītie nolikumi.
Materiālzinību studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas 
Polimērmateriālu institūta padomes sēdēs, pieaicinot citu struktūrvienību darbiniekus, 
kuri saistīti ar studiju procesu. Tiek analizēts priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju 
un praktisko nodarbību metodoloăija u.c. jautājumi, kā arī fakultātes stratēăijas un 
tālākas attīstības problēmas, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU 
Senātā.  

5. STUDENTI

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā “Materiālzinātnes“ I kursā parasti 
ieskaita 20 - 25 studentus. Pirmajos divos kursos par nesekmību atskaita 30 – 40 % 



studentus (situācija pēdējos gados uzlabojas). Studentu aptaujas analīzes 
(pašnovērtējuma ziĦojumu 7.pielikums). liecina, ka II kursa  studenti par grūtākajiem 
uzskata priekšmetus : fizika (40 %) un matemātika (30 %). Atsaucoties studentu 
priekšlikumiem, sākot ar       2008./09. m.g. bakalauru studiju programmā 
“Materiālzinātnes“ palielināts kredītpunktu skaits priekšmetam "Fizika".
Galvenie iemesli, kas traucē labi apgūt priekšmetus pēc studentu domām ir:

• sarežăīta viela (60 % II kurss, 40 % III kurss)
• mācību līdzekĜu trūkums (20 % II kurss, 60 % III kurss)
• daži studenti nav apmierināti ar atsevišėu pasniedzēju kvalifikāciju 

Anketu izpildītāji ir paškritiski un uzskata, ka nepietiekamas ir pašu priekšzināšanas 
atsevišėos priekšmetos (70 % II kursa studenti, 50 % III kursa studenti).
Studentu sekmes stabilizējas, sasniedzot III kursu. 
Studenti ir neapmierināti:

• ar lielajām rindām bibliotēkā semestru sākumos
• RTU fakultāšu izvietojumu (nav iespējams laikā nokĜūt uz 

nodarbībām)
• niecīgo stipendiju skaitu un to sadali 
• sadzīves apstākĜiem kopmītnēs 

Neskatoties uz nelielo studentu skaitu, grupās ir daudz labu un izcilu studentu.     
2004/05. m.g. bakalaura studijas ar izcilību nobeidza Georgijs Bakradze, kurš pašlaik 
turpina studijas doktorantūrā Vācijā. 2006/07. mācību gadā bakalauru studiju  
programmu beidza 12 studenti, no tiem 3 bakalaura darbus (25 %) aizstāvēja izcili, 4 
– teicami. Atskaites periodā 80 % no bakalaura grādu ieguvušajiem turpināja studijas 
maăistrantūrā, pārējie, galvenokārt materiālo apstākĜu dēĜ, uzsāka darba gaitas.
Bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes” studenti saĦēmuši 4 Latvijas 
Izglītības fonda (LIF) stipendijas, 3 RTU Senāta stipendijas, 2 RTU atzinības rakstus. 
2007. g. III kursa bakalauranti Zane Grigale, Renāte Plēsuma un Andris Šutka 
piedalījās konkursā ar biznesa ideju „Aviācijā izmantojama hibrīdkompozītmateriāla 
ražošanas uzsākšana Latvijā”. 270 komandu konkurencē studenti iekĜuva 10 labāko 
skaitā, piedalījās finālā un saĦēma konkursa finālistu balvu, kā arī 3 simpātiju balvas 
no atbalstītājiem. Šie paši studenti UNESCO LNK, IZM Zinātnes, tehnoloăiju un 
inovāciju departamenta, Britu padomes Latvijā, Lavijas Pētnieku mobilitātes centra un 
Latvijas jauno zinātnieku apvienības rīkotajā konkursā "Tehnoloăiju reklāma – to var 
ikviens" 2007. g. 12. 11. ieguva 2. vietu ar reklāmu "Multifunkcionāls 
kompozītmateriāls Multiform COMP".
Studiju programmas “Materiālzinātnes” absolventi ir pieprasīti darba tirgū. PI ir 
pieejama informācija par lielākās daĜas absolventu darba vietām.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes”  priekšmetu pasniegšanu nodrošina 
28 vairāku MĖF katedru, institūtu un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie 
līdzstrādnieki. Mācību darbā piedalās arī citu RTU fakultāšu pasniedzēji, kā arī LU 
mācību spēki.

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas
Profesori As. profesori Docenti Lektori

14
(50 %)

6
(21,4 %)

8
(28,6 %)

-

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas



Habilitētie 
zinātĦu doktori

ZinātĦu doktori Maăistri 
Bez akadēmiskā 

grāda

10
(35,7 %)

18
(64,3 %)

- -

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi):
25 -30 40 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 un 

vairāk
1

(3,6 %)
1

(3,6 %)
2

(7,1 %)
3

(10,7 %)
8

(28,6 %)
13

(46,4 %)

Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (pašnovērtējuma 
ziĦojumu 8. pielikums) un vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski 
pētnieciskais darbs (pašnovērtējuma ziĦojumu 3,4,6. pielikumi). Notiek nemitīga 
priekšmetu satura pilnveidošana un savstarpēja saskaĦošana, pasniegšanas 
metodoloăiskā uzlabošana, priekšmetu ietvaros veicamo laboratorijas darbu un 
praktisko darbu klāsta paplašināšana un pilnveidošana. Visos priekšmetos izstrādātu 
lekciju konspektu un mācību grāmatu izdošanu kavē laika trūkums. Pasniedzējiem 
nav iespēju saĦemt atvaĜinājumu mācību grāmatu sagatavošanai.    
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas ir augsta (skat. tabulu) Tajā pašā laikā 
pasniedzēju vidējais vecums neapšaubāmi ir liels (75 % pasniedzēju vecums ir 60 
gadi un vairāk). 
Sākot ar 2002/2003. m.g. studiju procesā sāk iesaistīties gados jauni pasniedzēji        
(prof. M. Knite, doc. R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča u.c.). 2008.g. promocijas 
darbus aizstāvēs pirmie 2 studiju programmas “Materiālzinātne”, kuri atjauninās 
pasniedzēju sastāvu.  
Akadēmiskais personāls paaugstina kvalifikāciju, stažējoties ārzemju universitātēs 
(Asoc. prof. L. BērziĦa – CimdiĦa Marijas Kirī granta ietvaros vadījusi 
materiālzinātĦu studentu nodarbības Fridriha Šillera Jēnas universitātē Vācijā), 
piedaloties simpozijos             (Prof. S. Reihmane Firmas BEZEMA informatīvais 
simpozijs Dornbirnā, Šveice, 2006. g. oktobris) un  konferencēs (M. Dzenis, M. Jure, 
G. Mežinskis, M. Knite, S. Reihmane,              V. Kampars, A. Vīksne, u.c.).

7. PAŠNOVĒRTĒJUMA  ANAL ĪZE

Apkopojot akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Materiālzinātnes" 
pašnovērtējumu rezultātus, iespējams izdarīt pašreizējā stāvokĜa analīzi un konkretizēt 
veicamos pasākumus pašnovērtējuma gaitā atklāto trūkumu novēršanai.

Programmas stiprās, veicinošās iezīmes:

• inženierzinātĦu izglītības prestiža pieaugums Latvijā

• pietiekami liels sagatavojamo speciālistu potenciālo darba vietu klāsts, 
kontakti ar ražotājiem

• programmas atbilstība Eiropas augstskolu programmām un BoloĦas procesa 
rekomendācijām

• iespēja veikt studentu apmaiĦu ar ārvalstu augstskolām ar radniecīgām studiju 
programmām

• iespēja studentiem turpināt studijas (maăistrantūra, doktorantūra)

• iespējas efektīvai studentu pašpārvaldei, sportam un pašdarbībai

• augsta akadēmiskā personāla kvalifikācija un atbilstība profilam, regulāra 
kvalifikācijas celšana, 

• mūsdienīgu elektronisko mācību metodisko materiālu sagatavošana



• regulāra studentu aptauju  analīze un to izmantošana mācību procesa 
pilnveidošanai

• tradicionāli intensīvs mācību spēku un zinātnisko darbinieku pētnieciskais 
darbs Latvijas un starptautisku zinātnisku projektu izstrādē, kurā tiek iesaistīta 
lielākā daĜa studentu, darba rezultātu publicēšana starptautiski atzītos zinātniskos 
izdevumos, intensīva dalība starptautiskās konferencēs 

• modernu iekārtu skaita pieaugums

• regulārs zinātnes bāzes finansējums

• pamatā novērsti iepriekšējās akreditācijas komisijas norādītie trūkumi 
(darbojas materiālzinātnes nozares studiju programmu komisija, notiek studiju 
plānu apspriešana un pilnveidošana, ievērojami uzlabojies studējošo 
nodrošinājums ar literatūru un pieeja internetam, pieaug studiju vides 
modernizācija, studijas beidz pirmie programmas doktoranti, kuri jau iesaistījušies 
mācību procesā) 

Programmas vājās, kavējošās iezīmes:

• zems reflektantu zināšanu līmenis, kas saistīts ar trūkumiem vidējās izglītības 
sistēmā (skolēni neizvēlas eksaktos priekšmetus), tāpēc iestāšanās konkurss 
programmā nav liels 

• vājas daudzu studentu zināšanas svešvalodās

• atsevišėu studentu pasivitāte

• algots darbs, kas studentiem nepieciešams finansiālo apstākĜu dēĜ, traucē mācības. 
Nespējot apvienot darbu ar mācībām, atsevišėi spējīgi studenti, kuri ieguvuši 
bakalaura grādu, studijas neturpina, 3 maăistri neaizstāvēja kvalifikācijas darbus 

• salīdzinoši nelielās gaidāmās darba algas var kĜūt par iemeslu jauno speciālistu 
aizplūšanai uz citām, labāk apmaksātām darbības jomām un izbraukšanai uz 
ārzemēm (3 absolventi strādā ārzemēs)

• liels vidējais pasniedzēju vecums

• nav iespēju pasniedzēju apmaksātam stažēšanās laikam (8 nedēĜas) ārzemēs 
vai ražošanā  (nosaka Augstskolu likums) sakarā ar lielo slodzi. Praktiski nav 
pasniedzēju – dublieru.

PASĀKUMI BAKALAURU PROGRAMMAS "MATERI ĀLZIN ĀTNES" 
TĀLĀKAI PILNVEIDOŠANAI

• Turpināt skolu absolventu informācijas un reklāmas pasākumus, to īstenošanā 
vairāk iesaistot maăistrantus, doktorantus un jaunos pasniedzējus. 

• ĥemot vērā programmas īstenošanā iesaistīto mācību spēku samērā lielo 
vidējo vecumu, turpināt ilgtermiĦa programmas izstrādāšanu pasniedzēju 
kontingenta atjaunošanai, paredzot pēctecīgu gados jaunu darbinieku iesaistīšanu 
visa veida studiju formu īstenošanā. Paredzēts, ka topošais pasniedzējs 
pakāpeniski sagatavo lekciju kursu, praktiskās nodarbības u.c., izmantojot 
pašreizējo kvalificēto mācību spēku pieredzi un uzskates materiālus, vēlāk 
patstāvīgi vada atsevišėas nodarbības un visbeidzot pilnīgi pārĦem konkrēta 



priekšmeta īstenošanu. Topošo pasniedzēju sarakstā iekĜauti: S.Gaidukovs, G. 
BuĜa (postdoktoranti), J.Staško, J. Ločs (trešā gada doktoranti), J. Zavickis (pirmā 
gada doktorants), A. Borisova (maăistrantūras studente).

• Būtisks ieguldījums studiju programmas "Materiālzinātnes” kvalitātes un 
atraktivitātes uzlabošanai ir multimēdiju mācību materiālu izstrāde studiju 
priekšmetam ″Materiālzinātnes pamati″, kas sākot ar 2005./2006. m.g. tiek veikta  
projekta  VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0021/0007 ″Vispārīgo dabas zinātĦu 
multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātĦu 
studentiem″ ietvaros. Viss studiju priekšmets sastāv no 15 tēmām. Katra tēma 
satur lekciju konspektu ar ilustrācijām, lekciju prezentācijas plakātu (slaidu) 
komplektu, atsevišėu lekciju fragmentus mācību video filmu veidā, studentu 
zināšanu pārbaudes testus un uzdevumus. Iegūtā pieredze jaunāko informācijas 
tehnoloăiju izmantošanā jāizmanto arī specializēto priekšmetu pilnveidošanai.

• Jāturpina jaunu mācību grāmatu iegāde, lekciju konspektu un mācību 
metodisko materiālu izstrāde, sistematizētu paraugu kolekciju un demonstrācijas 
materiālu veidošana.

• Jau pašreiz atsevišėos studiju priekšmetos tiek praktizētas studentu vai 
studentu grupu prezentācijas par noteiktu radošu uzdevumu veikšanu. Redzot 
studentu aktivitāti un interesi, paredzēts šo praksi paplašināt. 

• Studiju programmas „Materiālzinātnes” realizēšanā iesaistīto RTU un LU 
institūtu stiprā puse ir nopietns pētnieciskais darbs aktuālos prioritāros 
zinātniskais virzienos. Visu studējošo iesaistīšana šajā darbā ir viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem. Pēctecības principa izmantošana būtiski sekmē tā 
īstenošanu. Bakalauru studiju studenti veic pētījumus kopā ar vairāk 
pieredzējušiem maăistrantiem, savukārt maăistranti visbiežāk strādā zinātnisko 
darbu doktorantu vadībā. Gadījumos, kad studenta veicamais zinātniskais darbs ir 
finansējamu projektu sastāvdaĜa, studenti saĦem atbilstošu atalgojumu. Šādu 
studentu zinātniskā darba organizāciju nākotnē paredzēts pilnveidot.

• Viens no svarīgākiem uzdevumiem, organizējot studentu zinātnisko darbu, ir 
nodrošināt, lai studenti apgūst pietiekami plašu pētījumu metožu klāstu. Ir panākta 
vienošanās ar visām studiju programmas „Materiālzinātnes” īstenojošām 
struktūrvienībām par unikālo pētniecisko iekārtu kooperatīvu izmantošanu. Tāpēc 
nepieciešama visu RTU un LU institūtu rīcībā esošo pieejamo svarīgāko 
pētniecisko, testēšanas un tehnoloăisko iekārtu katalogs, kura izveidošana jau 
uzsākta.  

• Katru mācību gadu tiek veiktas regulāras studentu anonīmās aptaujas par 
konkrētiem studiju priekšmetiem un studiju procesu vispār. To analīzes rezultātā 
izdarītas izmaiĦas bakalauru studiju programmā „Materiālzinātnes”, sākot ar 
2008./2009. mācību gadu. Komunikācija ar studentiem un absolventiem (regulāras 
anonīmās aptaujas un to analīze, tikšanās u. c.) jāturpina. 

Papildus informācija par Materiālzinātnes un liettišėās ėīmijas fakultātes akadēmiskā 
personāla sastāvu (sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas un vecuma), 
realizējamajām studiju programmām un tajās studējošajiem (sadalījums pa kursiem, 
absolventu skaits), studentu pētniecisko darbu, plānotajiem pasākumiem nākamajam 
gadam, iepriekšējā gadā plānoto pasākumu izpildi un darba pašnovērtējumu sniegta 
MĖF ikgadējās atskaitēs par mācību darbu, kas apkopotas RTU izdotajā ikgadējā 
izdevumā      „Studiju darba dati” (visu gadu izdevumi pieejami MĖF Dekanātā, 
Āzenes 14/24,      269. telpā.). MĖF gada atskaites un ikgadējie studiju programmu 
pašnovērtējuma ziĦojumi ievietoti fakultātes mājas lapā : http:// www.ktf.rtu.lv 



Informācija par MĖF zinātnisko darbību sniegta ikgadējā RTU izdevumā par 
zinātnisko darbību.
Iepriekšējie studiju programmu „ Materiālzinātnes” studiju plāni un programmas, 
mācību priekšmetu reăistrs (ar priekšmetu anotācijām, ziĦām par pasniedzējiem), 
priekšmetu apraksti, akadēmiskā personāla CV, aizstāvēto bakalauru un maăistru 
darbu saraksti (ar vadītājiem un recenzentiem), aptaujas ( studentu, absolventu, darba 
devēju un mācību spēku) par studiju programmām atrodas MĖF ,Āzenes 14/ 24, 250. 
telpā .
Studentu aptaujas par mācību priekšmetiem, priekšmetu programmas, studentu 
eksāmenu darbi, glabājas pie konkrēto priekšmetu atbildīgajiem; studentu 
kvalifikācijas darbi          (bakalauru un maăistru) un to aizstāvēšanas protokoli tiek 
uzglabāti atbilstošajās struktūrvienībās.
Informācija par MĖF absolventu darba devējiem atrodama fakultātes mājas lapā; 
turpat atrodami arī nodarbību saraksti, struktūrvienību lapas ar akadēmiskā un 
zinātniskā personāla un pasniedzamo priekšmetu sarakstiem. Studiju programmas, 
brīvajā izvēlē piedāvāto priekšmetu reăistrs , visi studiju procesu reglamentējošie 
dokumenti atrodami RTU mājas lapā : http://www.rtu.lv
ZiĦas par kultūras un sporta iespējām, studentu aktivitātēm, studējošo pašpārvaldi, 
studējošo lomu un dalību RTU vadības institūcijās pieejamas RTU mājas lapā.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
"Materiālzinātnes" direktors Prof. M. 
KALNI ĥŠ

RTU Polimēru materiālu tehnoloăijas katedras vadītāja                   Prof. S. 
REIHMANE

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Materiālzinātnes" (44524) darbības 
kopsavilkums laika periodā no 2002./2003. līdz 2007./2008. m.g. izskatīts 
Polimērmateriālu institūta sēdē (2008. g. 22. maija protokols Nr. 44).



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERI ĀLZIN ĀTNES UN LIETIŠĖĀS ĖĪMIJAS FAKULT ĀTE

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2007. g.        . nov., prot. Nr 

Mācību prorektors  ................................... 
                                           U. Sukovskis

Akredit ētās akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
"MATERI ĀLZIN ĀTNE" (44524)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS

Rīga - 2007
8. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI. 

Bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātĦu 
teorētisko zināšanu, pētnieciskā darba iemaĦu un prasmju apguvi materiālzinātĦu 
nozarē, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maăistrantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu bakalaurs materiālzinātnē.
Bakalaura studiju programmas pamatuzdevums ir sniegt studējošiem zinātnisku 
pamatu profesionālai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi risināt ar materiālzinātnēm 



saistītās problēmas. 

Bakalaura studiju rezultātā studējošam jāapgūst:
• fundamentālo zinātĦu pamati
• materiālzinātĦu profilam atbilstošās disciplīnas, tehnoloăiskie, tehniskie un 

ekonomiskie priekšmeti
• vispārizglītojošie humanitārie un sociālie priekšmeti

Bakalauru studiju rezultātā studentam jāiegūst noteiktas zināšanas, prasmes un 
pieredzi patstāvīgam darbam un turpmākām zinātniskās pētniecības studijām 
(maăistrantūra, doktorantūra):

• zināšanas bāzes priekšmetos, pamatiemaĦas informācijas meklēšanā, noteiktas 
eksperimentālā darba iemaĦas

• zināšanas par kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākĜiem, tehnoloăiskajām un ekspluatācijas īpašībām  

• iemaĦas identificēt, raksturot un testēt materiālus
• pamatiemaĦas  izmantot teorētiskās zināšanas atsevišėu pētniecisku problēmu un 

inženieruzdevumu risināšanai 
• prasme izmantot datorus un atbilstošās programmas.

Akadēmiskā pamatizglītība nodrošina arī noteiktu kultūras un inteliăences līmeni.

Mērėu un uzdevumu realizāciju novērtē pēc:
• studentu aktivitātes mācību procesā,
• studentu sekmēm, 
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērtējuma 

(piešėirtās stipendijas, prēmijas u.c.)
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos,
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.

9. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA

2.1 IZMAIĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNE" (44524) ar 
Akreditācijas komisijas  2002. g. 19. jūnija lēmumu Nr. 563 akreditēta līdz 2008. gada 
31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 023-514). 
2006./2007. m.g. bakalauri studēja pēc bakalaura studiju programmas, kas saskaĦota 
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu" un saskaĦā ar  RTU Senāta 2002.g. 25. februāra lēmumu "Par bakalaura 
akadēmisko studiju programmu struktūru" akceptēta RTU Senāta 2002.g. 29. aprīĜa 
sēdē, prot. Nr. 467. Bakalauru studiju programmu "MATERIĀLZINĀTNE" realizē 
pilna laika studijās RTU, Rīgā. Studiju programmas direktors profesors MārtiĦš 
KalniĦš.

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKAD ĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 
STANDARTAM

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNE" ir izveidota 
atbilstoši Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr.2 par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu, RTU Studiju reglamentam, RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju 
daĜas norādījumiem un MĖF Domes lēmumiem.

2.3. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ



1. tabula

AKADĒMISKO BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU 
"MATERIĀLZINĀTNE" SALĪDZINĀJUMS

Studiju programmas sadaĜas
Sākotnējā studiju 
programma, KP

Pārstrādātā studiju 
programma, KP

A. Obligātie studiju priekšmeti
B. Obligātās izvēles studiju 

priekšmeti

C. Brīvās izvēles priekšmeti
E. Gala pārbaudījumi 

(bakalaura darbs)
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2006./2007. m.g. visi programmas  "Materiālzinātne"  bakalauranti studē pēc 
pārstrādātās studiju programmas (1. pielikums).

10. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA

3.1. PASNIEGŠANAS METODES

Lekcijās studentiem pieejami lekciju konspekti un drukāts izdales materiāls (vai to 
elektroniskās formas). Tiek izmantoti tāfele, grafoprojekciju, videofilmu, paraugu, 
eksperimentu demonstrējumi. Pasniedzēji cenšas veicināt studentu aktīvu radošu 
līdzdalību, uzturēt dialogu.
Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic eksperimentus, izmantojot eksperimentālo 
un tehnoloăisko iekārtu arsenālu. Atsevišėos gadījumos, ja darba veikšanai 
nepieciešams izmantot pietiekami sarežăītas un dārgas iekārtas, eksperimentus veic 
pieredzējis operators. Iegūtos eksperimentu datus izsniedz studentiem patstāvīgai to 
apstrādei. Notiek laboratorijas darbu protokolu izstrādāšana un aizstāvēšana.
Praktiskajās nodarbībās tiek izmantots kā individuālais, tā grupu darbs, kad studentu 
grupas (3-4 cilvēki) ziĦo par iepriekš izstrādātām tēmām. Diskusijās piedalās visi 
plūsmas studenti. 
Sākot no 2005./2006. m. g. grupa materiālzinātnes pasniedzēju projekta  
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0021/0007 ″Vispārīgo dabas zinātĦu multimēdiju 
mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātĦu studentiem″ ietvaros 
strādā pie sadaĜas ″Materiālzinātnes pamati″.
Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz 
priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.
Studenti ekskursiju laikā uz citu organizāciju laboratorijām iepazīstas ar iekārtu un 
aparatūras darbības principiem un izmantošanas iespējām. Notiek ekskursijas arī uz 
svarīgākiem ražošanas objektiem (NORDIC PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, SIA 
IZOTERMS, SIA POLIURS, SIA PAA, SIA TENAX, SIA PET BALTIJA,                  
A/S OGRESJARNS, atkritumu izgāztuve GETLIĥI u.c.).
Sākot no II kursa sekmīgajiem studentiem no nodarbībām brīvajā laikā ir iespēja 
iesaistīties patstāvīgu zinātnisko darbu veikšanā (skat. 3.3.nodaĜu).   

3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programma “Materiālzinātne” pamatā tiek realizēta RTU MĖF institūtu, 
profesora grupu un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, 



Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija
Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs
Tehniskās fizikas institūts
Cietvielu fizikas profesora grupa 
Ėīmijas katedra
Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas 
katedra

Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes 
institūtu, Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un 
materiālā bāze.
Studijas nodrošinošās RTU struktūrvienības galvenokārt izvietotas MĖF abos mācību 
korpusos: Āzenes 14/24. Kopējā aizĦemtā platība 3800 m2, tajā skaitā auditorijas 600 
m2 . AizĦemtā platība tiek izmantota ne tikai materiālzinātĦu, ėīmijas un ėīmijas 
tehnoloăijas studentu apmācībai, bet arī studiju priekšmetu “Vispārīgā ėīmija”, 
“Materiālzinību pamati” u.c. nodrošināšanai RTU studentiem. Fakultātes 
struktūrvienību materiāli - tehniskās bāzes papildinājums 2006./2007. m.g. (iekārtas, 
tehniskie līdzekĜi mācību darbam u.c.) sniegts 2. pielikumā.
Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĜiem programmas 
“Materiālzinātnes” studentus nodrošina RTU Zinātniskā biblioteka (ZB) un 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes bibliotēka.
ZB grāmatu  fonds  pēdējos gados tiek papildināts ar dāvinājumiem un Latvijas 
obligāto eksemplāru palīdzību. Par ėīmijas periodikas pieejamību Latvijā rūpējas 
Latvijas Ėīmiėu biedrība, kura apmaiĦas, dāvinājumu vai atvieglotas apmaksas ceĜā 
iegūtos referatīvos žurnālus un citus svarīgākos periodiskos izdevumus piegādā 
Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, bet nākamo eksemplāru piešėir MĖF bibliotēkai. 
Bibliotēkā  no 2000./2001.m.g. ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs. 2006./2007. m.g. RTU bibliotekā iespējams izmantot 
sekojošas datu bāzes: SCIENCE DIRECT, ENGINEERING VILLAGE 2, INSPEC, 
EBSCO, PROQUEST, SPRINGERLINK, LETA, NAIS, RUBRICON u.c. Ir iespēja 
pasūtīt grāmatas un žurnālus no citām bibliotekām, tai skaitā ārzemju, ar 
Starpbibliotēku abonementa starpniecību.
Atsevišėos fakultātes institūtos ir izveidotas  nelielas specializētas bibliotēkas. 
Polimērmateriālu institūta bibliotēkā  pieejama literatūra par materiālzinātĦu 
problēmām un ar tām cieši saistītām tēmām (galvenokārt angĜu valodā): 
enciklopēdijas, rokas grāmatas, standartu krājumi,  mācību grāmatas un monogrāfijas 
(kopā vairāk kā 700 vienību), zinātnisko žurnālu  komplekti. 
ĥemot vērā nelielo studentu skaitu studiju programmā “Materiālzinātnes”, 
nodrošinājums ar materiālzinātnēm saistīto literatūru ir pietiekams.
Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, jo studentu rīcībā ir ne vien datoru klase 
ar 14 darba vietām un blakus ēkā esošā ZB datoru zāle ar 5 vietām, bet arī fakultātes 
institūtu un profesoru grupu datori – kopumā fakultātes datortīklā ir vairāk kā 165 
datori, kas pieslēgti Internetam.

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

Zinātniskais darbs jaunu materiālu dizaina jomā iekĜauts Latvijas valsts prioritāro 
zinātniskās darbības virzienu sarakstā (skat. "Latvijas republikas zinātnes attīstības 
nacionālā koncepcija" un MK rīkojumu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2006. - 2009. gadā.” 
Studentu skaita ziĦā MĖF, kuras pasniedzēji un zinātniskie darbinieki veic 
materiālzinātĦu studiju programmas nodrošinājuma lielāko daĜu, ir viena no 



vismazākajām fakultātēm RTU. Taču MĖF saĦem vienu no lielākajiem 
finansējumiem universitātē dažāda līmeĦa zinātnisko programmu realizācijai. Tas 
saistīts ar fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Visi 
pasniedzēji ir iesaistīti zinātniskajā darbā (3. pielikums) regulāri publicējas prestižos 
izdevumos, (4. pielikums),  stažējas ārzemju firmās un universitātēs.
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic materiālzinātĦu studiju programmā 
iesaistītie mācību spēki, piedalās arī studenti. Studenti ik gadu piedalās RTU Studentu 
, RTU un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, kopā ar pasniedzējiem uzsāk 
pētījumu rezultātu publikācijas (5. pielikums). 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1994.gadā pēc RTU zinātnieku un mācību spēku iniciatīvas tika dibināta Latvijas 
Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB). Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, 
profesionāla organizācija, kas šobrīd apvieno pāri par 80 materiālu izstrādāšanas, 
pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanas jomās strādājošos. Biedrības mērėi ir apvienot dažādu nozaru 
speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu zinātnes un tehnikas jomās, organizēt 
zinātnieku, ražotāju un patērētāju  sadarbību u.c. Praktiski visi pasniedzēji un 
zinātniskie darbinieki, kas īsteno materiālzinātĦu studiju programmu ir aktīvi  LMPB 
biedri.
Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības  2000. gadā 
vienojās dibināt LU un RTU līgumsabiedrību - Valsts materiālzinātĦu centrs. Centrs ir 
iecerēts kā universitāšu struktūrvienību līgumsabiedrība, kas veic pasaules 
zinātniskajam līmenim atbilstošus kompleksus pētījumus materiālzinātnēs, sekmē 
starpdisciplinārās augstākās izglītības attīstību, tajā skaitā visaugstākās kvalifikācijas 
kadru sagatavošanu un veicina pētījumu rezultātu izmantošanu valsts tautsaimniecībā.
Ilgstoša sadarbība RTU Polimērmateriālu institūtam ir ar  Tallinas tehniskās 
universitātes Polimēru materiālu katedru un KauĦas tehnoloăijas universitātes 
Organiskās tehnoloăijas katedru. Ikgadējos simpozijos (BALTIC POLYMER 
SYMPOSIUM) un konferencēs (INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING MATERIALS & 
TRIBOLOGY,) to dalībnieki dalās pieredzē par mācību un zinātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disertācijām. 
2006. gadā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organizēja RTU Polimērmateriālu 
institūts, 2007. gadā  Baltijas silikātu materiālu konferenci – Silikātu materiālu 
institūts.
Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku 
projektu ietvaros (6. pielikums). 
Akadēmiskais personāls paaugstina kvalifikāciju, stažējoties ārzemju universitātēs 
(Asoc. prof. L. BērziĦa – CimdiĦa Marijas Kirī granta ietvaros vadījusi 
materiālzinātĦu studentu nodarbības Fridriha Šillera Jēnas universitātē Vācijā) un 
piedaloties konferencēs un simpozijos (Prof. S. Reihmane Firmas BEZEMA 
informatīvais simpozijs Dornbirnā, Šveice, 2006. g.19-22 oktobris).

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM

Studiju programmas “Materiālzinātnes”  pozitīvi novērtējušas profesionālās 
asociācijas: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība un Latvijas Būvmateriālu ražotāju 
asociācija .
Studenti aktīvi piedalās RTU rīkotajās gadskārtējās karjeras dienās, kurās tiekas ar 



potenciālajiem darba devējiem. Vairāk kā puse studentu apvieno mācības ar darbu.
2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā.
Programmu „Materiālzinātnes” pasniedzēji sadarbojas ar  pārstāvjiem no IBNA 
INSPECTION, Būvmateriālu ražošanas asociācijas, Polimērmateriālu testēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC 
PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, A/S Rīgas laku un krāsu fabrika, A/S Latvijas 
Finieris, SIA IZOTERMS, SIA PAA, SIA Piekūns un dēli, SIA PET BALTIJA, SIA 
DEFKON, SIA TENAX, A/S SACRET, SIA GROGLAST, SIA CEMEX u.c.
Veikta ražotāju informēšana  un uzaicinājums piedalīties  RTU atvērto durvju dienā 
2007. gada aprīlī. Informācija nodota vairāk kā 40 Latvijas  ražotājiem, izmantojot 
Latvijas būvmateriālu ražotāju un Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas.
Potenciālie darba devēji ir iepazīstināti ar mācību programmu struktūru, ir saĦemti 
priekšlikumi mācību procesa pilnveidošanai. UzĦēmumu  pārstāvji uzskata, ka 
studentiem jāsaistās ar darba devēju jau studiju laikā, ražotājiem un universitātei 
biežāk jāapmainās ar informāciju par mācību programmām un izmaiĦām tajās. 
Vairāki  PI PMTK bakalauru programmas studenti iesaistīti zinātnisko darbu izstrādē, 
kas saskaĦoti ar atsevišėu Latvijas ražotājus interesējošiem jautājumiem. Piemēram:

• Renāte Plēsuma (3. kursa bakalauru  programmas studente). Pētījumu tēma: ″
Daudzfunkcionāla, celtniecībā pielietojama kompozītmateriāla izstrāde uz 
nolietotu riepu reciklāta un saistvielas bāzes″ (sadarbībā ar SIA Tenax. 
Vadītājs asoc prof.L.Mālers)

• I.Eizentāls (3. kursa bakalauru programmas students). Pētījumu tēma: ″
Kompozītmateriālu uz koka un polimēru bāzes izstrāde un pētījumi″ 
(sadarbībā ar A/S Latvijas Finieris.Vadītājs doc.J.Kajaks)

• A. Borisova  (3. kursa bakalauru  programmas studente). Pētījumu tēma: ″
Enzīmu izmantošana tekstiliju apdarei″ (sadarbībā ar A/S Ogres Jarns. 
Vadītāja prof.          S. Reihmane)

2007. g. MĖF Studentu pašpārvalde projekta ″Profesionālās orientācijas un karjeras 
attīstības ėīmijas nozarē informācijas dienas″ ietvaros organizēja 4 dienu pasākumus,  
tiekoties ar darba devējiem. Materiāli par 42 uzĦēmumu piedāvājumiem apkopoti 
izdevumā ″Darba iespējas ėīmijas nozarē″. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās 
bakalauru programmas “Materiālzinātne” III kursa studentes Zane Grigale un Lāsma 
Stankeviča un II kursa studente Sanita Zīke.
    

11. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanas novērtē saskaĦā ar RTU Rektora 2001. g. 16. janvāra rīkojumu     
Nr.3-10 „Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”, Ħemot vērā mācību 
priekšmeta aprakstā paredzētās prasības (piem. aktivitāte lekcijās un semināros, 
praktisko un laboratorijas darbu izpilde, grupu darbs, piedalīšanās diskusijās, mājas 
uzdevumu un kontroldarbu savlaicīga izpilde un kvalitāte u.c.)
Studenti eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam 
„Par eksāmenu kārtošanu RTU”.

Bakalaura darba izstrāde

InženierzinātĦu bakalaura grāda iegūšanai ir jāizpilda bakalauru studiju programma 
un jāaizstāv bakalaura kvalifikācijas darbs. Bakalaura darba izstrādāšanu, 
noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU nolikumam par akadēmisko 



studiju bakalaura darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU Senāta 2003. g. 15. 
decembra lēmums, protokols Nr.482), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 
nolikumam par bakalaura darbu un MĖF norādījumiem par studiju noslēguma darbu 
noformēšanu (2003g.). Lēmumu par bakalaura grāda piešėiršanu pieĦem MĖF Dome. 
Bakalaura studiju programmas “Materiālzinātne” bakalauru darbu tēmas ietver sevī 
plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, silikātu materiāli, 
biomateriāli u.c.). 
Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas 
studiju programmas pieteikumu (programmas nepieciešamība, programmas saturs, 
apjoms, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām programmām), kā arī jaunu 
mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas 
atbilstība studiju programmas mērėiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību 
procesu saistītie nolikumi.
Materiālzinību studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas 
Polimērmateriālu institūta padomes sēdēs, pieaicinot citu struktūrvienību darbiniekus, 
kuri saistīti ar studiju procesu. Tiek analizēts priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju 
un praktisko  nodarbību metodoloăija u.c. jautājumi, kā arī fakultātes stratēăijas un 
tālākas attīstības problēmas, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU 
Senātā.  

12. STUDENTI

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā “ Materiālzinātnes “ 2006./2007. m.g.       
I kursā ieskaitīja 21 studentu, II un III kursā studijas uzsāka  28 studenti.
Pirmajos divos kursos par nesekmību atskaita 30 – 40 % studentus (situācija, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir uzlabojusies).  Studentu aptaujas analīzes 
(7.pielikums). liecina, ka II kursa  studenti par grūtākajiem uzskata priekšmetus : 
fizika (40 %) un matemātika    (30 %), III kursa studenti priekšmetus : ziežvielas un 
degvielas (50 %), materiālu struktūra un īpašības (30 %), metāli un sakausējumi (20 
%). 

2. tabula

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMĀ  
“ MATERIĀLZINĀTNE “

   Mācību gads
2004./2005. 2005./2006. 2006./2007.

Iesniegumu skaits 23 25 21
Ieskaitīti 23 25 21
2007./2008.m.g. 
1. semestrī studē

10 (43 %) – maă. I kurss 12 (48 %) 16 (76 %)

Galvenie iemesli, kas traucē labi apgūt priekšmetus pēc studentu domām ir:
• sarežăīta viela (60 % II kurss, 40 % III kurss)
• mācību līdzekĜu trūkums (20  % II kurss, 60 % III kurss)
• 20  % II kursa studentu nav apmierināti ar pasniedzēju kvalifikāciju 

(80 % visu aptaujāto negatīvi vērtē Antanoviču, 40 % Ratnieku) 
Anketu izpildītāji ir paškritiski un uzskata , ka nepietiekamas ir pašu priekšzināšanas 
atsevišėos priekšmetos (70 % II kursa studenti, 50 % III kursa studenti).
Studentu sekmes stabilizējas, sasniedzot III kursu. 
Studenti ir neapmierināti:



• ar lielajām rindām bibliotekā semestru sākumos
• RTU fakultāšu izvietojumu (nav iespējams laikā nokĜūt uz 

nodarbībām)
• nabadzību
• niecīgo stipendiju skaitu un to sadali 
• sadzīves apstākĜiem kopmītnēs 

Neskatoties uz nelielo studentu skaitu, grupās ir daudz labu un izcilu studentu.  
2006/07. mācību  gadā  bakalauru studiju  programmu beidza 12 studenti, no viĦiem 3 
bakalaura darbus (25 %) aizstāvēja izcili, 4 – teicami.
Materiāzinātnes studiju programmas III kursa studenti Zane Grigale, Renāte Plēsuma 
un Andris Šutka piedalījās konkursā ar biznesa ideju „Aviācijā izmantojama 
hibrīdkompozītmateriāla ražošanas uzsākšana Latvijā”. 270 komandu konkurencē 
studenti iekĜuva 10 labāko skaitā, piedalījās finālā un saĦēma konkursa finālistu 
balvu, kā arī 3 simpātiju balvas no atbalstītājiem.
Materiāli par pāsākumu publicēti konferences Riga Forum 2007 materiālos un avīzē 
„Lietišėā diena” (2007.gada 17.septembris nr. 47).

13. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Bakalauru studiju programmu “Materiālzinātne”  nodrošina vairāku MĖF katedru, 
institūtu un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā 
piedalās arī citu RTU fakultāšu pasniedzēji, kā arī LU mācību spēki.

3. tabula

BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMAS “MATERIĀLZINĀTNES” APMĀCĪBU 
REALIZĒJOŠĀS STRUKTŪRVIENĪBAS, MĀCĪBU SPĒKI UN STUDIJU 
DISCIPLĪNAS (izĦemot humanitāros, sociālos un pedagoăijas priekšmetus)

Nr Uzvārds, vārds Amats Zin. grāds Pasniedzamie priekšmeti
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĖAS ĖĪMIJAS FAKULTĀTE

Polimērmateri ālu institūts.  Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra

KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Ievads materiālzinātnē , Virsmas 
un robežprocesi 

Reihmane 
Skaidrīte

 profesore Dr. inž. Šėiedrmateriāli  

Kajaks Jānis as. profesors Dr. inž. Koksnes materiāli , Materiālu 
apstrāde un pārstrāde, Polimēru 
materiāli 

Dzenis Mārcis as. profesors Dr. inž. Materiālu novecošana  
Mālers Laimonis as. profesors Dr. ėīm. Adhezīvi un pārklājumi, Materiālu 

izvēles pamati 
Vīksne Armanda vad.pētn. Dr. inž. Materiālu reciklēšana un ekoloăija 
Merijs-Meri Remo docents Dr. inž. Kompozītmateriāli

Silikātu materiālu institūts. 

Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Neorganiskie materiāli, Silikātu un 
polimēru materiāli būvniecībai 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa
Knēts Ivars profesors Dr. hab.inž. Biomateriālu pamati

Ėīmijas katedra 
Kampars Valdis profesors Dr. Vielas uzbūve, Ziežvielas un 



Kokars Valdis profesors Dr.ėīm. Vispārīgā ėīmija
Vispār īgās ėīmijas tehnoloăijas katedra

Dreijers Iljo docents Dr. inž. Datormodelēšana 
Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas katedra

Jure Māra profesore Dr.ėīm. Informācijas prasme
Cietvielu fizikas profesora grupa

Knite Māris profesors Dr. hab. fiz. Materiālu struktūra un īpašības
Starojuma inženierfizikas profesora grupa

Ozols  Andris profesors Dr.hab.fiz. Fizika
CITAS RTU FAKULTĀTES
Inženiermatemātikas katedra

Biezā Līga docente Dr.mat. Matemātika, Matemātikas 
papildnodaĜas (materiālzinātnēs)  

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas profesora grupa
Carkovs JevgeĦijs profesors Dr hab. mat. Matemātiskā statistika 

materiālzinātnēs  
Inform ātikas un programmēšanas katedra

Lavendels Jurijs as. 
profesors

Dr.inž. Datormācība 

Elektrotehnikas profesora grupa
NadežĦikovs 
ĥikita

as. 
profesors

Dr.fiz. Elektrotehnika un elektronika 

Radielektronikas aparātu projekt ēšanas un ekspluatācijas profesora grupa
Jankovskis Jānis profesors Dr.hab.inž. Elektronikas materiāli, Elektrība 

un magnētisms
Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupa

Veide GaĜina docente Dr. inž. Tēlotāja ăeometrija un 
inženiergrafika 

Nepārtraukt ās vides mehānikas profesora grupa
Vība Jānis profesors Dr.hab.inž. Mehānika 
Gonca Vladimirs as. prof. Dr.inž. Deformējamo materiālu mehānika 

Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesora grupa
Balcers Edgars profesors Dr.inž. Kvalitātes kontrole (novērtēšana) 

un sertifikācija  
Civil ās aizsardzības profesora grupa

JemeĜjanovs 
Anatolijs

profesors Dr.hab.inž. Civilā aizsardzība 

Mikroekonomikas  profesora grupa
Krilovs Leonīds docents Dr. ekon. Ekonomika 

UzĦēmējdarb ības vadīšanas profesora grupa
Ėipsna Jānis as. 

profesors
Dr.ekon. Tiesību pamati 

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE
CIETVIELU FIZIKAS INSTIT ŪTS

Muktepavela Faina docente Dr.fiz. Metāli un sakausējumi 

Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu bakalaura studiju 
programmā nodrošina   28 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās 
un zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma ir attēlots 4. tabulā.

4. tabula

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS



10
(35,7 %)

18
(64,3 %)

- -

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi):
25 -30 40 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 un 

vairāk
1

(3,6 %)
1

(3,6 %)
2

(7,1 %)
3

(10,7 %)
8

(28,6 %)
13

(46,4 %)

Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (8. pielikums) 
un vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. 
pielikumi). Notiek nemitīga priekšmetu satura pilnveidošana un savstarpēja 
saskaĦošana, pasniegšanas metodoloăiskā uzlabošana, priekšmetu ietvaros veicamo 
laboratorijas darbu un praktisko darbu klāsta paplašināšana un pilnveidošana. Pašreiz 
dominējošais izziĦas materiāls studentiem ir lekciju konspekti, uzskatāmā (izdales) 
materiāla komplekti, vai arī abi minētie veidi elektroniskā formā. Visos priekšmetos 
izstrādātu lekciju konspektu un mācību grāmatu izdošanu kavē laika trūkums. 
Pasniedzējiem nav iespēju saĦemt atvaĜinājumu mācību grāmatu sagatavošanai.    
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas ir augsta. Tajā pašā laikā pasniedzēju vidējais 
vecums neapšaubāmi ir liels (75 % pasniedzēju vecums ir  60 gadi un vairāk). 
Sākot ar 2002/2003. m.g. studiju procesa realizēšanā tika izdarītas izmaiĦas – 
vairākus mācību priekšmetus pārĦēma gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, lektors 
R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča ). R. Meriju-Meri pēc doktora disertācijas 
aizstāvēšanas 2006. g. ievēlēja par docentu.
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju stažējoties ārzemēs un piedaloties starptautiskos un 
vietējas nozīmes semināros (M. Dzenis, M. Jure, G. Mežinskis, M. Knite, S. 
Reihmane u.c.).

14. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE

Apkopojot akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Materiālzinātne" 
pašnovērtējuma rezultātus, iespējams izdarīt pašreizējā stāvokĜa analīzi un konkretizēt 
nākošajā mācību gadā  veicamos pasākumus pašnovērtējuma gaitā atklāto trūkumu 
novēršanai

5. tabula

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
"MATERIĀLZINĀTNES" SITUĀCIJAS ANALĪZE

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes

1. Darba

tirgus

• Pietiekami liels sagatavojamo 
speciālistu potenciālo darba vietu 
klāsts 

• Aug inženierzinātĦu izglītības 
prestižs Latvijā

• Salīdzinoši nelielās gaidāmās 
darba algas var kĜūt par iemeslu 
jauno speciālistu aizplūšanai  uz 
citām, labāk apmaksātām  darbības 
jomām un izbraukšanai uz ārzemēm

2. Personāls • Augsta akadēmiskā personāla 
kvalifikācija un atbilstība profilam, 
regulāra kvalifikācijas celšana

• Regulāra lekciju kursu un citu 
nodarbību veidu kvalitātes 
uzlabošanas virzienu apspriešana, 
dalība semināros un kolokvijos

• Pasniedzēju darbība ciešā kontaktā 
ar ražotājiem: pasūtījumu izpilde, 

• Liels vidējais pasniedzēju vecums 

• Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju

• Nav iespēju apmaksātam 
stažēšanās laikam (8 nedēĜas) 
ārzemēs vai ražošanā (kā to nosaka 
Augstskolu likums) sakarā ar lielo 
slodzi (praktiski nav pasniedzēju – 
dublieru)



izpildīts – doktoranti un studenti iesaistīti skolu absolventu informācijas un 
aăitācijas pasākumos. 2007./2008. m. g. I kursa budžeta vietas (17) aizpildītas.
Veiksmīgajā MĖF Studentu pašpārvaldes projekta ″Profesionālās orientācijas un 
karjeras attīstības ėīmijas nozarē informācijas dienas″ īstenošanā aktīvi 
iesaistījās 3 bakalauru programmas studentes. Materiāli par 42 uzĦēmumu 
piedāvājumiem apkopoti izdevumā ″Darba iespējas ėīmijas nozarē″.
• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, turpināt iesaistīt doktorantūras 

studijās akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
absolventus

izpildīts – 6 (50 %) no 12 maăistrantūru beigušajiem studentiem iestājušies 
doktorantūrā

• piedalīties fakultātes datornodrošinājuma uzlabošanā
izpildīts – datorparks uzlabojas un papildinās
• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi
izpildīts – pateicoties ES struktūrfondu, zinātnisko programmu un projektu 
līdzekĜiem un zinātnes bāzes finansējumam 2007. g. turpinās jaunu, modernu 
iekārtu iegāde (skat. 2. pielikumu)
• turpināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā
izpildīts daĜēji – darbs jāturpina laboratorijas darbu metodiku nodrošināšanai
• pastiprināt kontroli par kvalifikācijas darbu izpildes termiĦiem
izpildīts – laikā aizstāvēti visi kvalifikācijas darbi
• turpināt veikt regulāras studentu anonīmās aptaujas un to analīzi
izpildīts – (skat. 7.pielikumu)

Kopsavilkums

•  akadēmiskā bakalaura studiju programma “Materiālzinātne” pamatā Ĝauj sasniegt 
izvirzītos mērėus 
•  programma maksimāli sakrīt ar studiju organizēšanā iesaistīto mācību spēku 
pedagoăisko un profesionālo kvalifikāciju un  zinātniskā darba interesēm 
•  mācību spēkiem ir augsta kvalifikācija un pieredze materiālzinātĦu priekšmetu 
pasniegšanā
•  pasniedzēji veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu jomās, kas saistītas ar 
dažādu materiālu dizainu, struktūras pētījumiem, tehnoloăiju; pētnieciskajā darbā tiek 
iesaistīti studenti
•   sadarbība ar valsts pētnieciskajiem institūtiem un ražotnēm, kā arī ārzemju 
partneriem
•  darba tirgū absolventi ir pieprasīti
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas. Studentu 
ierosinājumi un rekomendācijas tiek analizētas un izmantotas studiju procesa 
pilnveidošanai

2007./2008.m.g. laikā veicamaie pasākumi bakalauru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai 

• sagatavot bakalauru programmu “Materiālzinātne” licencēšanai un 
pārakreditācijai

• turpināt skolu absolventu informāciju un reklāmas pasākumus



• turpināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā
• turpināt veikt regulāras studentu anonīmās aptaujas un to analīzi

Bakalaura studiju programmas
 “MATERIĀLZINĀTNE” direktors Prof. M. 
KALNI ĥŠ

Pašnovērtējuma ziĦojumu
sagatavoja Prof. S. 
REIHMANE

Pašnovērtējuma ziĦojums izskatīts MĖF Polimērmateriālu institūta sēdē (2007.g.         
18. oktobra protokols Nr. 31). 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERI ĀLZIN ĀTNES UN LIETIŠĖĀS ĖĪMIJAS FAKULT ĀTE

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2006. g.        . dec., prot. Nr 

Mācību prorektors  ................................... 
                                           E. Beėeris

Akredit ētās akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (44524)
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS



Rīga - 2006
15. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI. 

Bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātĦu 
teorētisko zināšanu, pētnieciskā darba iemaĦu  un prasmju apguvi  materiālzinātĦu 
nozarē, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maăistrantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu bakalaurs materiālzinātnēs.
Bakalaura studiju programmas  pamatuzdevums ir sniegt studējošiem zinātnisku 
pamatu profesionālai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi risināt ar  materiālzinātnēm 
saistītās problēmas. 

Bakalaura studiju rezultātā studējošam jāapgūst:
• fundamentālo zinātĦu pamati
• materiālzinātĦu profilam atbilstošās disciplīnas, tehnoloăiskie, tehniskie un 

ekonomiskie priekšmeti
• vispārizglītojošie humanitārie un sociālie priekšmeti

Bakalauru studiju rezultātā studentam jāiegūst noteiktas zināšanas, prasmes un 
pieredzi patstāvīgam darbam un turpmākām zinātniskās pētniecības studijām 
(maăistrantūra, doktorantūra):

• zināšanas bāzes priekšmetos, pamatiemaĦas informācijas meklēšanā, noteiktas 
eksperimentālā darba iemaĦas

• zināšanas par kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākĜiem, tehnoloăiskajām un ekspluatācijas īpašībām  

• iemaĦas identificēt, raksturot un testēt materiālus
• pamatiemaĦas  izmantot teorētiskās zināšanas atsevišėu pētniecisku problēmu un 

inženieruzdevumu risināšanai 
• prasme izmantot datorus un atbilstošās programmas.

Akadēmiskā pamatizglītība nodrošina arī noteiktu kultūras un inteliăences līmeni.

Mērėu un uzdevumu realizāciju novērtē pēc:
• studentu aktivitātes mācību procesā,
• studentu sekmēm, 
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērtējuma 

(piešėirtās stipendijas, prēmijas u.c.)
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos,
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.

16. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA

2.2 IZMAIĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" (44524) ar 



Akreditācijas komisijas  2002. g. 19. jūnija lēmumu Nr. 563 akreditēta līdz 2008. gada 
31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 023-514). 
2004./2005. m.g. bakalauri studēja pēc bakalaura studiju programmas, kas saskaĦota 
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu" un saskaĦā ar  RTU Senāta 2002.g. 25. februāra lēmumu "Par bakalaura 
akadēmisko studiju programmu struktūru" akceptēta RTU Senāta 2002.g. 29. aprīĜa 
sēdē, prot. Nr. 467. Bakalauru studiju programmu "MATERIĀLZINĀTNES" realizē 
pilna laika studijās Rīgā. Studiju programmas direktors profesors MārtiĦš KalniĦš.

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKAD ĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 
STANDARTAM

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" ir izveidota 
atbilstoši Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr.2  par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu, RTU Studiju reglamentam, RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju 
daĜas norādījumiem un MĖF Domes lēmumiem.

2.3. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ
1. tabula

AKADĒMISKO BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU 
"MATERIĀLZINĀTNES" SALĪDZINĀJUMS

Studiju programmas sadaĜas
Sākotnējā studiju 
programma, KP

Pārstrādātā studiju 
programma, KP

D. Obligātie studiju priekšmeti
E. Obligātās izvēles studiju 

priekšmeti

F. Brīvās izvēles priekšmeti
F. Gala pārbaudījumi 

(bakalaura darbs)

97

13

7
3

86

19 (specializējošie- 15; 
humanitārie un 

sociālie - 4)
5
10

Kopā: 120 120

2005./2006. m.g. visi programmas  "Materiālzinātnes"  bakalauranti studē pēc 
pārstrādātās studiju programmas (1. pielikums).

17. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA

3.1. PASNIEGŠANAS METODES

Lekcijās studentiem pieejami lekciju konspekti un drukāts izdales materiāls (vai to 
elektroniskās formas). Tiek izmantoti tāfele, grafoprojekciju, videofilmu, paraugu, 
eksperimentu demonstrējumi. Pasniedzēji cenšas veicināt studentu aktīvu radošu 
līdzdalību, uzturēt dialogu.
Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic eksperimentus, izmantojot eksperimentālo 
un tehnoloăisko iekārtu arsenālu. Atsevišėos gadījumos, ja darba veikšanai 
nepieciešams izmantot pietiekami sarežăītas un dārgas iekārtas, eksperimentus veic 
pieredzējis operātors. Iegūtos eksperimentu datus izsniedz studentiem patstāvīgai to 
apstrādei. Notiek laboratorijas darbu protokolu izstrādāšana un aizstāvēšana.
 Praktiskajās nodarbībās tiek izmantots kā individuālais, tā grupu darbs, kad studentu 
grupas (3-4 cilvēki) ziĦo par iepriekš izstrādātām tēmām. Diskusijās piedalās visi 
plūsmas studenti. 
Sākot no 2005./2006. m. g. grupa materiālzinātnes pasniedzēju projekta  



Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz 
priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.
Studenti ekskursiju laikā uz citu organizāciju laboratorijām iepazīstas ar iekārtu un 
aparatūras darbības principiem un izmantošanas iespējām. Notiek ekskursijas arī uz 
svarīgākiem ražošanas objektiem (NORDIC PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, SIA 
IZOTERMS, SIA POLIURS, SIA PAA, SIA TENAX, SIA PET BALTIJA, A/S 
OGRESJARNS, atkritumu izgāztuve GETLIĥI u.c.).
No nodarbībām brīvajā laikā studenti var iesaistīties patstāvīgu zinātnisko darbu 
veikšanā (skat. 3.3.nodaĜu).   

3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programma “Materiālzinātne” pamatā tiek realizēta RTU MĖF institūtu, 
profesora grupu un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, 
aprīkojumu un materiālus. Šo struktūrvienību vidū: 

Polimērmateri ālu institūts.  
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra
Silikātu materiālu institūts. 
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 
Biomateriālu un biomehānikas institūts.  
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija
Tehniskās fizikas institūts. 
Cietvielu fizikas profesora grupa 
Ėīmijas katedra

Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes 
institūtu, Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un 
materiālā bāze.
Studijas nodrošinošās RTU struktūrvienības galvenokārt izvietotas MĖF abos mācību 
korpusos: Āzenes 14/24. Kopējā aizĦemtā platība 3800 m2, tajā skaitā auditorijas 600 
m2 . AizĦemtā platība tiek izmantota ne tikai materiālzinātĦu, ėīmijas un ėīmijas 
tehnoloăijas studentu apmācībai, bet arī studiju priekšmetu “Vispārīgā ėīmija”, 
“Materiālzinību pamati” u.c. nodrošināšanai RTU studentiem. Fakultātes 
struktūrvienību materiāli - tehniskās bāzes papildinājums 2005./2006. m.g. (iekārtas, 
tehniskie līdzekĜi mācību darbam u.c.) sniegts 2. pielikumā.
Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĜiem programmas 
“Materiālzinātnes” studentus nodrošina RTU Zinātniskā biblioteka (ZB) un 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes bibliotēka.
ZB grāmatu  fonds  pēdējos gados tiek papildināts ar dāvinājumiem un Latvijas 
obligāto eksemplāru palīdzību. Par ėīmijas periodikas pieejamību Latvijā rūpējas 
Latvijas Ėīmiėu biedrība, kura apmaiĦas, dāvinājumu vai atvieglotas apmaksas ceĜā 
iegūtos referatīvos žurnālus un citus svarīgākos periodiskos izdevumus piegādā 
Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, bet nākamo eksemplāru piešėir MĖF bibliotēkai. 
Bibliotēkā  no 2000./2001.m.g. ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs. 2005./2006. m.g. RTU bibliotekā iespējams izmantot 
sekojošas datu bāzes: SCIENCE DIRECT, ENGINEERING VILLAGE 2,INSPEC, 
EBSCO, PROQUEST, SPRINGERLINK, LETA, NAIS, RUBRICON u.c. Ir iespēja 
pasūtīt grāmatas un žurnālus no citām bibliotekām  ar Starpbibliotēku abonementa 
starpniecību.
Atsevišėos fakultātes institūtos ir izveidotas  nelielas specializētas bibliotēkas. 
Polimērmateriālu institūta bibliotēkā  pieejama literatūra par materiālzinātĦu 
problēmām un ar tām cieši saistītām tēmām (galvenokārt angĜu valodā): 
enciklopēdijas, rokas grāmatas, standartu krājumi,  mācību grāmatas un monogrāfijas 



(kopā vairāk kā 700 vienību), zinātnisko žurnālu  komplekti. 
ĥemot vērā nelielo studentu skaitu studiju programmā “Materiālzinātnes”, 
nodrošinājums ar materiālzinātnēm saistīto literatūru ir pietiekams.
Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, jo studentu rīcībā ir ne vien datoru klase 
ar 12 darba vietām un blakus ēkā esošā ZB datoru zāle ar 5 vietām, bet arī fakultātes 
institūtu un profesoru grupu datori – kopumā fakultātes datortīklā ir vairāk kā 150 
datori, kas pieslēgti Internetam.

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

Zinātniskais darbs jaunu materiālu dizaina jomā  iekĜauts Latvijas valsts prioritāro 
zinātniskās darbības virzienu sarakstā (skat. "Latvijas republikas zinātnes attīstības 
nacionālā koncepcija" un MK rīkojumu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2006. - 2009. gadā.” 
Studentu skaita ziĦā MĖF, kuras pasniedzēji un zinātniskie darbinieki veic 
materiālzinātĦu studiju programmas nodrošinājuma lielāko daĜu, ir viena no 
vismazākajām fakultātēm RTU. Taču MĖF saĦem vienu no lielākajiem 
finansējumiem universitātē dažāda līmeĦa zinātnisko programmu realizācijai. Tas 
saistīts ar fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Visi 
pasniedzēji ir iesaistīti zinātniskajā darbā (3. pielikums) regulāri publicējas prestižos 
izdevumos, (4. pielikums),  stažējas ārzemju firmās un universitātēs.
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic materiālzinātĦu studiju programmā 
iesaistītie mācību spēki, Ħem dalību arī studenti. Studenti ik gadu piedalās RTU 
Studentu , RTU un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, kopā ar pasniedzējiem 
uzsāk pētījumu rezultātu publikācijas (5. pielikums). 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1994.gadā pēc RTU zinātnieku un mācību spēku iniciatīvas tika dibināta Latvijas 
Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB). Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, 
profesionāla organizācija, kas šobrīd apvieno pāri par 80 materiālu izstrādāšanas, 
pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanas jomās strādājošos. Biedrības mērėi ir apvienot dažādu nozaru 
speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu zinātnes un tehnikas jomās, organizēt 
zinātnieku, ražotāju un patērētāju  sadarbību u.c. Praktiski visi pasniedzēji un 
zinātniskie darbinieki, kas īsteno materiālzinātĦu studiju programmu ir aktīvi  LMPB 
biedri.
Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības  2000. gadā 
vienojās dibināt LU un RTU līgumsabiedrību - Valsts materiālzinātĦu centrs. Centrs ir 
iecerēts kā universitāšu struktūrvienību līgumsabiedrība, kas veic pasaules 
zinātniskajam līmenim atbilstošus kompleksus pētījumus materiālzinātnēs, sekmē 
starpdisciplinārās augstākās izglītības attīstību, tajā skaitā visaugstākās kvalifikācijas 
kadru sagatavošanu un veicina pētījumu rezultātu izmantošanu valsts tautsaimniecībā.
Ilgstoša sadarbība RTU Polimērmateriālu institūtam ir ar  Tallinas tehniskās 
universitātes Polimēru materiālu katedru un KauĦas tehnoloăijas universitātes 
Organiskās tehnoloăijas katedru. Ikgadējos simpozijos (BALTIC POLYMER 
SYMPOSIUM) un konferencēs (INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING MATERIALS & 
TRIBOLOGY,) to dalībnieki dalās pieredzē par mācību un zinātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disertācijām. 



2006. gadā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organizēja RTU Polimērmateriālu 
institūts.
Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku 
projektu ietvaros (6. pielikums). Ārzemju universitātēs stažējas pasniedzēji un 
studenti.
Laikā no 13.02.05.-13.05.05. bakalauru programmas “Materiālzinātnes” III kursa 
students Juris Zavickis stažējās Austrijā Vīnes universitātē (SOCRATES-ERASMUS 
programma), III kursa students Rihards Palmbahs  “Morgan Electro Ceramics, Ltd”, 
Vauxhall,s Industrial Estate (Lielbritānija).

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM

Studiju programmas “Materiālzinātnes”  pozitīvi novērtējušas profesionālās 
asociācijas: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība un Latvijas Būvmateriālu ražotāju 
asociācija .
Studenti aktīvi piedalās MĖF rīkotajās gadskārtējās karjeras dienās, kurās tiekas ar 
potenciālajiem darba devējiem. Vairāk kā puse studentu apvieno mācības ar darbu.
2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā.
Programmu „Materiālzinātnes” pasniedzēji sadarbojas ar  pārstāvjiem no IBNA 
INSPECTION, Būvmateriālu ražošanas asociācijas, Polimērmateriālu testēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC 
PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, A/S Rīgas laku un krāsu fabrika, A/S Latvijas 
Finieris, SIA IZOTERMS, SIA PAA, SIA Piekūns un dēli, SIA PET BALTIJA, SIA 
DEFKON, SIA TENAX, A/S SACRET, SIA GROGLAST, SIA CEMEX u.c.
Veikta ražotāju informēšana  un uzaicinājums piedalīties  RTU atvērto durvju dienā 
2006.gada aprilī. Informācija nodota vairāk kā 40 Latvijas  ražotājiem, izmantojot 
Latvijas būvmateriālu ražotāju un Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas.
Potenciālie darba devēji ir iepazīstināti ar mācību programmu struktūru, ir saĦemti 
priekšlikumi mācību procesa pilnveidošanai. UzĦēmumu  pārstāvji uzskata, ka 
studentiem jāsaistās ar darba devēju jau studiju laikā, ražotājiem un universitātei 
biežāk jāapmainās ar informāciju par mācību programmām un izmaiĦām tajās. 
Vairāki  PI PMTK bakalauru programmas studenti iesaistīti zinātnisko darbu izstrādē, 
kas saskaĦoti ar atsevišėu Latvijas ražotājus interesējošiem jautājumiem. Piemēram:

• Renāte Plēsuma (3. kursa bakalauru  programmas studente). Pētījumu tēma: ″
Daudzfunkcionāla, celtniecībā pielietojama kompozītmateriāla izstrāde uz 
nolietotu riepu reciklāta un saistvielas bāzes″ (sadarbībā ar SIA Tenax. 
Vadītājs asoc prof.L.Mālers)

• I.Eizentāls (3. kursa bakalauru programmas students). Pētījumu tēma: ″
Kompozītmateriālu uz koka un polimēru bāzes izstrāde un pētījumi″ 
(sadarbībā ar A/S Latvijas Finieris.Vadītājs doc.J.Kajaks)

• A. Borisova  (3. kursa bakalauru  programmas studente). Pētījumu tēma: ″
Enzīmu izmantošana trikotāžas apdarei″ (sadarbībā ar A/S OgresJarns. 
Vadītāja prof. S. Reihmane)

    
18. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanas novērtē saskaĦā ar RTU Rektora 2001. g. 16. janvāra rīkojumu     
Nr.3-10 „Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”, Ħemot vērā mācību 



priekšmeta aprakstā paredzētās prasības (piem. aktivitāte lekcijās un semināros, 
praktisko un laboratorijas darbu izpilde, grupu darbs, piedalīšanās diskusijās, mājas 
uzdevumu un kontroldarbu savlaicīga izpilde un kvalitāte u.c.)
Studenti eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam 
„Par eksāmenu kārtošanu RTU”.

Bakalaura darba izstrāde

InženierzinātĦu bakalaura grāda iegūšanai ir jāizpilda bakalauru studiju programma 
un jāaizstāv bakalaura darbs. Bakalaura darba izstrādāšanu, noformēšanu un 
aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU nolikumam par akadēmisko studiju bakalaura 
darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU Senāta 2003. g. 15. decembra lēmums, 
protokols Nr.482), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par 
bakalaura darbu un MĖF norādījumiem par studiju noslēguma darbu noformēšanu 
(2003g.). Lēmumu par bakalaura grāda piešėiršanu pieĦem MĖF Dome. 
Bakalaura studiju programmas “Materiālzinātnes” bakalauru darbu tēmas ietver sevī 
plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, silikātu materiāli, 
biomateriāli u.c.). 
Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas 
studiju programmas pieteikumu (programmas nepieciešamība, programmas saturs, 
apjoms, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām programmām), kā arī jaunu 
mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas 
atbilstība studiju programmas mērėiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību 
procesu saistītie nolikumi.
Materiālzinību studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas 
Polimērmateriālu institūta padomes sēdēs, pieaicinot citu struktūrvienību darbiniekus, 
kuri saistīti ar studiju procesu. Tiek analizēts priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju 
un praktisko  nodarbību metodoloăija u.c. jautājumi, kā arī fakultātes stratēăijas un 
tālākas attīstības problēmas, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU 
Senātā.  

19. STUDENTI

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā “ Materiālzinātnes “ 2005./2006. m.g.       
I kursā ieskaitīja 25 studentus, II un III kursā studijas uzsāka  18 studenti.
Satraucošs ir fakts, ka 2005./2006. m. g. III kursā studēja tikai 3 studentes, un tikai 
viena no viĦām aizstāvēja bakalaura darbu (1 studente akadēmiskajā atvaĜinājumā, 1 
studente 2006./2007. m. g. septembrī atskaitīta). Tas uzskatāms par draudu studiju 
programmai.
Pirmajos divos kursos par nesekmību atskaita 40 – 50% studentus. Studentu aptaujas 
analīzes (7.pielikums). liecina, ka II kursa studenti studenti par grūtākajiem uzskata 
priekšmetus : fizika (62 %) un vielas uzbūve (62 %), III kursa studenti priekšmetus : 
materiālu struktūra un īpašības (33 %), materiālu novecošana (33 %). 

2. tabula

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMĀ  
“ MATERIĀLZINĀTNES “

   Mācību gads
2003./2004. 2004./2005. 2005./2006.

Iesniegumu skaits 11 23 25
Ieskaitīti 11 23+2 no akad. 

atvaĜinājuma
25



2005./2006.m.g. 2. semestrī studē 3 (27 %) 15 (60 %) 15 (60 %)

Galvenie iemesli, kas traucē labi apgūt priekšmetus pēc studentu domām ir:
• sarežăīta viela
• mācību līdzekĜu trūkums

Anketu izpildītāji ir paškritiski un uzskata , ka nepietiekamas ir pašu priekšzināšanas 
atsevišėos priekšmetos (46 % II kursa studenti, 22 % III kursa studenti).
Studentu sekmes stabilizējas, sasniedzot III kursu. 
Studentus visvairāk uztrauc :

• nabadzība
• netaisnīgā stipendiju sadale (niecīgais skaits, aizliegums strādāt 

noteiktās darba vietās)
• sadzīves apstākĜi kopmītnēs

20. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Bakalauru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, 
institūtu un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā 
piedalās arī citu RTU fakultāšu pasniedzēji, kā arī LU mācību spēki.

3. tabula

BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMAS “MATERIĀLZINĀTNES” APMĀCĪBU 
REALIZĒJOŠĀS STRUKTŪRVIENĪBAS, MĀCĪBU SPĒKI UN STUDIJU 
DISCIPLĪNAS (izĦemot humanitāros, sociālos un pedagoăijas priekšmetus)

Nr Uzvārds, vārds Amats Zin. grāds Pasniedzamie priekšmeti
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĖAS ĖĪMIJAS FAKULTĀTE

Polimērmateri ālu institūts.  Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra

KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Ievads materiālzinātnē , Virsmas 
un robežprocesi 

Reihmane 
Skaidrīte

 profesore Dr. inž. Šėiedrmateriāli  

Dzenis Mārcis as. profesors Dr. inž. Materiālu novecošana  
Kajaks Jānis docents Dr. inž. Koksnes materiāli , Materiālu 

apstrāde un pārstrāde, Polimēru 
materiāli 

Mālers Laimonis as. profesors Dr. ėīm. Adhezīvi un pārklājumi, Materiālu 
izvēles pamati 

Vīksne Armanda vad.zin.līdz. Dr. inž. Materiālu reciklēšana un ekoloăija 
Merijs-Meri Remo docents Dr. inž. Kompozītmateriāli

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 

Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Neorganiskie materiāli, Silikātu un 
polimēru materiāli būvniecībai 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa
Knēts Ivars profesors Dr. hab.inž. Biomateriālu pamati

Ėīmijas katedra 
Kampars Valdis profesors Dr. 

hab.ėīm.
Vielas uzbūve, Ziežvielas un 
degvielas

Kokars Valdis profesors Dr.ėīm. Vispārīgā ėīmija



Dreijers Iljo docents Dr. inž. Datormodelēšana 
Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas katedra

Jure Māra profesore Dr.ėīm. Informācijas prasme
Cietvielu fizikas profesora grupa

Knite Māris profesors Dr. hab. fiz. Materiālu struktūra un īpašības
Starojuma inženierfizikas profesora grupa

Ozols  Andris profesors Dr.hab.fiz. Fizika
CITAS RTU FAKULTĀTES
Inženiermatemātikas katedra

Biezā Līga docente Dr.mat. Matemātika, Matemātikas 
papildnodaĜas (materiālzinātnēs)  

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas profesora grupa
Carkovs JevgeĦijs profesors Dr hab. mat. Matemātiskā statistika 

materiālzinātnēs  
Inform ātikas un programmēšanas katedra

Lavendels Jurijs docents Dr.inž. Datormācība 
Elektrotehnikas profesora grupa

NadežĦikovs 
ĥikita

as. 
profesors

Dr.fiz. Elektrotehnika un elektronika 

Radielektronikas aparātu projekt ēšanas un ekspluatācijas profesora grupa
Jankovskis Jānis profesors Dr.hab.inž. Elektronikas materiāli, Elektrība 

un magnētisms
Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupa

Veide GaĜina docente Dr. inž. Tēlotāja ăeometrija un 
inženiergrafika 

Nepārtraukt ās vides mehānikas profesora grupa
Vība Jānis profesors Dr.hab.inž. Mehānika 
Gonca Vladimirs as. prof. Dr.inž. Deformējamo materiālu mehānika 

Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesora grupa
Balcers Edgars profesors Dr.inž. Kvalitātes kontrole (novērtēšana) 

un sertifikācija  
Civil ās aizsardzības profesora grupa

JemeĜjanovs 
Anatolijs

profesors Dr.hab.inž. Civilā aizsardzība 

Mikroekonomikas  profesora grupa
Krilovs Leonīds Docents Dr. ekon. Ekonomika 

UzĦēmējdarb ības vadīšanas profesora grupa
Ėipsna Jānis as. 

profesors
Dr.ekon. Tiesību pamati 

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE
CIETVIELU FIZIKAS INSTIT ŪTS

Muktepavela Faina docente Dr.fiz. Metāli un sakausējumi 

Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu bakalaura studiju 
programmā nodrošina   28 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās 
un zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma ir attēlots 4. tabulā.

4. tabula

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS



Habilitētie 
zinātĦu doktori

ZinātĦu doktori Maăistri 
Bez akadēmiskā 

grāda

10
(35,7 %)

18
(64,3 %)

- -

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi):
25 -30 40 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 un 

vairāk
1

(3,6 %)
1

(3,6 %)
3

(10,7 %)
4

(14,3 %)
9

(32,1 %)
10

(35,7 %)

Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (8. pielikums) 
un vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. 
pielikumi). Notiek nemitīga priekšmetu satura pilnveidošana un savstarpēja 
saskaĦošana, pasniegšanas metodoloăiskā uzlabošana, priekšmetu ietvaros veicamo 
laboratorijas darbu un praktisko darbu klāsta paplašināšana un pilnveidošana. Pašreiz 
dominējošais izziĦas materiāls studentiem ir lekciju konspekti, uzskatāmā (izdales) 
materiāla komplekti, vai arī abi minētie veidi elektroniskā formā. Visos priekšmetos 
izstrādātu lekciju konspektu un mācību grāmatu izdošanu kavē laika trūkums. 
Pasniedzējiem nav iespēju saĦemt atvaĜinājumu mācību grāmatu sagatavošanai.    
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas ir augsta. Tajā pašā laikā pasniedzēju vidējais 
vecums neapšaubāmi ir liels (67,8 % pasniedzēju vecums ir no 60 gadi un vairāk). 
Sākot ar 2002/2003. m.g. studiju procesa realizēšanā tika izdarītas izmaiĦas – 
vairākus mācību priekšmetus pārĦēma gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, lektors 
R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča ). R. Meriju-Meri pēc doktora disertācijas 
aizstāvēšanas 2006. g. ievēlēja par docentu.
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju stažējoties ārzemēs un piedaloties starptautiskos un 
vietējas nozīmes semināros (M. Dzenis, M. Jure, G. Mežinskis, L. Mālers, S. 
Reihmane u.c.).

21. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE

Apkopojot akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Materiālzinātnes" 
pašnovērtējuma rezultātus, iespējams izdarīt pašreizējā stāvokĜa analīzi un konkretizēt 
nākošajā mācību gadā  veicamos pasākumus pašnovērtējuma gaitā atklāto trūkumu 
novēršanai

5. tabula

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
"MATERIĀLZINĀTNES" SITUĀCIJAS ANALĪZE

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes

1. Darba

tirgus

• Pietiekami liels sagatavojamo 
speciālistu potenciālo darba vietu 
klāsts 

•Zems inženierzinātĦu izglītības 
prestižs Latvijā

• Salīdzinoši nelielās gaidāmās 
darba algas var kĜūt par iemeslu 
jauno speciālistu aizplūšanai  uz 
citām, labāk apmaksātām  darbības 
jomām un izbraukšanai uz ārzemēm

3. Personāls • Augsta akadēmiskā personāla 
kvalifikācija un atbilstība profilam, 
regulāra kvalifikācijas celšana

• Liels vidējais pasniedzēju vecums 

• Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju



• turpināt skolu absolventu informāciju un reklāmas pasākumus
izpildīts – doktoranti un studenti iesaistīti skolu absolventu informācijas un 
aăitācijas pasākumos. 2006./2007. m. g. I kursa budžeta vietas (20) aizpildītas
• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, turpināt iesaistīt doktorantūras 

studijās akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
absolventus

izpildīts – 3 no 7 maăistrantūru beigušajām studentēm iestājušās doktorantūrā,      
I. Viškere turpina maăistrantūras studijas otra maăistra grāda iegūšanai citā 
programmā Dānijas tehniskajā universitātē.
• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi
izpildīts – pateicoties ES struktūrfondu līdzekĜiem, 2006. g. turpinās  jaunu, 
modernu iekārtu iegāde 
• turpināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā
izpildīts daĜēji – darbs jāturpina

Kopsavilkums

•  akadēmiskā bakalaura studiju programma “Materiālzinātnes” pamatā Ĝauj sasniegt 
izvirzītos mērėus 
•  programma maksimāli sakrīt ar studiju organizēšanā iesaistīto mācību spēku 
pedagoăisko un profesionālo kvalifikāciju un  zinātniskā darba interesēm 
•  mācību spēkiem ir augsta kvalifikācija un pieredze materiālzinātĦu priekšmetu 
pasniegšanā
•  pasniedzēji veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu jomās, kas saistītas ar 
dažādu materiālu dizainu, struktūras pētījumiem, tehnoloăiju; pētnieciskajā darbā tiek 
iesaistīti studenti
•   sadarbība ar valsts pētnieciskajiem institūtiem un ražotnēm, kā arī ārzemju 
partneriem
•  darba tirgū absolventi ir pieprasīti
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas

2006./2007.m.g. laikā veicamaie pasākumi bakalauru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai 

• turpināt skolu absolventu informāciju un reklāmas pasākumus
• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, turpināt iesaistīt doktorantūras 

studijās akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
absolventus

• piedalīties fakultātes datornodrošinājuma uzlabošanā
• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi
• turpināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā
• pastiprināt kontroli par kvalifikācijas darbu izpildes termiĦiem
• turpināt veikt regulāras studentu anonīmās aptaujas un to analīzi

Bakalaura studiju programmas
 “MATERIĀLZINĀTNES” direktors Prof. M. 



KALNI ĥŠ

Pašnovērtējuma ziĦojumu
sagatavoja Prof. S. 
REIHMANE

Pašnovērtējuma ziĦojums izskatīts MĖF Polimērmateriālu institūta sēdē (2006.g.         
09. novembra protokols Nr. 16).

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERI ĀLZIN ĀTNES UN LIETIŠĖĀS ĖĪMIJAS FAKULT ĀTE

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2005. g.        . dec., prot. Nr 

Mācību prorektors  ................................... 
                                           E. Beėeris

Akredit ētās akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (44524)
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS



Rīga - 2005
22. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI. 

Bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātĦu 
teorētisko zināšanu, pētnieciskā darba iemaĦu  un prasmju apguvi  materiālzinātĦu 
nozarē, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maăistrantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu bakalaurs materiālzinātnēs.
Bakalaura studiju programmas  pamatuzdevums ir sniegt studējošiem zinātnisku 
pamatu profesionālai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi risināt ar  materiālzinātnēm 
saistītās problēmas. 

Bakalaura studiju rezultātā studējošam jāapgūst:
• fundamentālo zinātĦu pamati
• materiālzinātĦu profilam atbilstošās disciplīnas, tehnoloăiskie, tehniskie un 

ekonomiskie priekšmeti
• vispārizglītojošie humanitārie un sociālie priekšmeti

Bakalauru studiju rezultātā studentam jāiegūst noteiktas zināšanas, prasmes un 
pieredzi patstāvīgam darbam un turpmākām zinātniskās pētniecības studijām 
(maăistrantūra, doktorantūra):

• zināšanas bāzes priekšmetos, pamatiemaĦas informācijas meklēšanā, noteiktas 
eksperimentālā darba iemaĦas

• zināšanas par kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākĜiem, tehnoloăiskajām un ekspluatācijas īpašībām  

• iemaĦas identificēt, raksturot un testēt materiālus
• pamatiemaĦas  izmantot teorētiskās zināšanas atsevišėu pētniecisku problēmu un 

inženieruzdevumu risināšanai 
• prasme izmantot datorus un atbilstošās programmas.

Akadēmiskā pamatizglītība nodrošina arī noteiktu kultūras un inteliăences līmeni.

Mērėu un uzdevumu realizāciju novērtē pēc:
• studentu aktivitātes mācību procesā,
• studentu sekmēm, 
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērtējuma 

(piešėirtās stipendijas, prēmijas u.c.)
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos,
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.



23. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA

2.3 IZMAIĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" (44524) ar 
Akreditācijas komisijas  2002. g. 19. jūnija lēmumu Nr. 563 akreditēta līdz 2008. gada 
31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 023-514). 
2004./2005. m.g. bakalauri studēja pēc bakalaura studiju programmas, kas saskaĦota 
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu" un saskaĦā ar  RTU Senāta 2002.g. 25. februāra lēmumu "Par bakalaura 
akadēmisko studiju programmu struktūru" akceptēta RTU Senāta 2002.g. 29. aprīĜa 
sēdē, prot. Nr. 467.

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKAD ĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 
STANDARTAM

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" ir izveidota 
atbilstoši Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr.2  par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu, RTU Studiju reglamentam, RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju 
daĜas norādījumiem un MĖF Domes lēmumiem.

2.3. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ
1. tabula

AKADĒMISKO BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU 
"MATERIĀLZINĀTNES" SALĪDZINĀJUMS

Studiju programmas sadaĜas
Sākotnējā studiju 
programma, KP

Pārstrādātā studiju 
programma, KP

G. Obligātie studiju priekšmeti
H. Obligātās izvēles studiju 

priekšmeti

I. Brīvās izvēles priekšmeti
G. Gala pārbaudījumi 

(bakalaura darbs)

97

13

7
3

86

19 (specializējošie- 15; 
humanitārie un 

sociālie - 4)
5
10

Kopā: 120 120

2004./2005. m.g. visi programmas  "Materiālzinātnes"  bakalauranti studē pēc 
pārstrādātās studiju programmas (1. pielikums).

24. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA

3.1. PASNIEGŠANAS METODES

Lekcijās studentiem pieejami lekciju konspekti un drukāts izdales materiāls (vai to 
elektroniskās formas). Tiek izmantoti tāfele, grafoprojekciju, videofilmu, paraugu, 
eksperimentu demonstrējumi. Pasniedzēji cenšas veicināt studentu aktīvu radošu 
līdzdalību, uzturēt dialogu.
Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic eksperimentus, izmantojot eksperimentālo 
un tehnoloăisko iekārtu arsenālu. Atsevišėos gadījumos, ja darba veikšanai 
nepieciešams izmantot pietiekami sarežăītas un dārgas iekārtas, eksperimentus veic 
pieredzējis operātors. Iegūtos eksperimentu datus izsniedz studentiem patstāvīgai to 



Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz 
priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.
Studenti ekskursiju laikā uz citu organizāciju laboratorijām iepazīstas ar iekārtu un 
aparatūras darbības principiem un izmantošanas iespējām. Notiek ekskursijas arī uz 
svarīgākiem ražošanas objektiem (NORDIC PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, SIA 
IZOTERMS, SIA POLIURS, SIA PAA, SIA TENAX, SIA PET BALTIJA, A/S 
OGRE, atkritumu izgāztuve GETLIĥI u.c.).
No nodarbībām brīvajā laikā studenti var iesaistīties patstāvīgu zinātnisko darbu 
veikšanā (skat. 3.3.nodaĜu).   

3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programma “Materiālzinātne” pamatā tiek realizēta RTU MĖF institūtu, 
profesora grupu un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, 
aprīkojumu un materiālus. Šo struktūrvienību vidū: 

Polimērmateri ālu institūts.  
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra
Silikātu materiālu institūts. 
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 
Biomateriālu un biomehānikas institūts.  
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija
Tehniskās fizikas institūts. 
Cietvielu fizikas profesora grupa 
Ėīmijas katedra

Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes 
institūtu, Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un 
materiālā bāze.
Studijas nodrošinošās RTU struktūrvienības galvenokārt izvietotas MĖF abos mācību 
korpusos: Āzenes 14/24. Kopējā aizĦemtā platība 3800 m2, tajā skaitā auditorijas 600 
m2 . AizĦemtā platība tiek izmantota ne tikai materiālzinātĦu, ėīmijas un ėīmijas 
tehnoloăijas studentu apmācībai, bet arī studiju priekšmetu “Vispārīgā ėīmija”, 
“Materiālzinību pamati” u.c. nodrošināšanai RTU studentiem. Fakultātes 
struktūrvienību materiāli - tehniskās bāzes papildinājums 2004./2005. m.g. (iekārtas, 
tehniskie līdzekĜi mācību darbam, datornodrošinājums un programmnodrošinājums) 
sniegts 2. pielikumā.
Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĜiem programmas 
“Materiālzinātnes” studentus nodrošina RTU Zinātniskā biblioteka (ZB) un 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes bibliotēka.
ZB grāmatu  fonds  pēdējos gados tiek papildināts ar dāvinājumiem un Latvijas 
obligāto eksemplāru palīdzību. 1999.g. pirmo reizi pēdējā desmitgadē bibliotēkai tika 
iedalīti l īdzekĜi jaunu ārzemju grāmatas pasūtīšanai. Par ėīmijas periodikas 
pieejamību Latvijā rūpējas Latvijas Ėīmiėu biedrība, kura apmaiĦas, dāvinājumu vai 
atvieglotas apmaksas ceĜā iegūtos referatīvos žurnālus un citus svarīgākos periodiskos 
izdevumus piegādā Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, bet nākamo eksemplāru 
piešėir MĖF bibliotēkai. 
Bibliotēkā  no 2000./2001.m.g. ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs. 
Atsevišėos fakultātes institūtos ir izveidotas  nelielas specializētas bibliotēkas. 
Polimērmateriālu institūta bibliotēkā  pieejama literatūra par materiālzinātĦu 
problēmām un ar tām cieši saistītām tēmām (galvenokārt angĜu valodā): 
enciklopēdijas, rokas grāmatas, standartu krājumi,  mācību grāmatas un monogrāfijas 
(kopā vairāk kā 600 vienību), zinātnisko žurnālu  komplekti. 



ĥemot vērā nelielo studentu skaitu studiju programmā “Materiālzinātnes”, 
nodrošinājums ar materiālzinātnēm saistīto literatūru ir pietiekams.
Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, jo studentu rīcībā ir ne vien datoru klase 
ar 12 darba vietām un blakus ēkā esošā ZB datoru zāle ar 5 vietām, bet arī fakultātes 
institūtu un profesoru grupu datori – kopumā fakultātes datortīklā ir vairāk kā 60 
datori, kas pieslēgti Internetam.

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

Zinātniskais darbs jaunu materiālu dizaina jomā  iekĜauts Latvijas valsts prioritāro 
zinātniskās darbības virzienu sarakstā (skat. "Latvijas republikas zinātnes attīstības 
nacionālā koncepcija" un MK rīkojumu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2002. - 2005. gadā.” 
Studentu skaita ziĦā MĖF, kuras pasniedzēji un zinātniskie darbinieki veic 
materiālzinātĦu studiju programmas nodrošinājuma lielāko daĜu, ir viena no 
vismazākajām fakultātēm RTU. Taču MĖF saĦem vienu no lielākajiem 
finansējumiem universitātē dažāda līmeĦa zinātnisko programmu realizācijai. Tas 
saistīts ar fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Visi 
pasniedzēji ir iesaistīti zinātniskajā darbā (3. pielikums) regulāri publicējas prestižos 
izdevumos, (4. pielikums),  stažējas ārzemju firmās un universitātēs.
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic materiālzinātĦu studiju programmā 
iesaistītie mācību spēki, Ħem dalību arī studenti. Studenti ik gadu piedalās RTU 
Studentu , RTU un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, kopā ar pasniedzējiem 
uzsāk pētījumu rezultātu publikācijas (5. pielikums). 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1994.gadā pēc RTU zinātnieku un mācību spēku iniciatīvas tika dibināta Latvijas 
Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB). Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, 
profesionāla organizācija, kas šobrīd apvieno pāri par 80 materiālu izstrādāšanas, 
pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanas jomās strādājošos. Biedrības mērėi ir apvienot dažādu nozaru 
speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu zinātnes un tehnikas jomās, organizēt 
zinātnieku, ražotāju un patērētāju  sadarbību u.c. Praktiski visi pasniedzēji un 
zinātniskie darbinieki, kas īsteno materiālzinātĦu studiju programmu ir aktīvi  LMPB 
biedri.
Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības  2000. gadā 
vienojās dibināt LU un RTU līgumsabiedrību - Valsts materiālzinātĦu centrs. Centrs ir 
iecerēts kā universitāšu struktūrvienību līgumsabiedrība, kas veic pasaules 
zinātniskajam līmenim atbilstošus kompleksus pētījumus materiālzinātnēs, sekmē 
starpdisciplinārās augstākās izglītības attīstību, tajā skaitā visaugstākās kvalifikācijas 
kadru sagatavošanu un veicina pētījumu rezultātu izmantošanu valsts tautsaimniecībā.
Ilgstoša sadarbība RTU Polimērmateriālu institūtam ir ar  Tallinas tehniskās 
universitātes Polimēru materiālu katedru un KauĦas tehnoloăijas universitātes 
Organiskās tehnoloăijas katedru. Ikgadējos simpozijos (BALTIC POLYMER 
SYMPOSIUM) un konferencēs (INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING MATERIALS & 
TRIBOLOGY,) to dalībnieki dalās pieredzē par mācību un zinātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disertācijām. 
2004.g. ENGINEERING MATERIALS & TRIBOLOGY organizēja Neorganiskās 
ėīmijas institūts, 2006. gadā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organizēs RTU 



Polimērmateriālu institūts, SILICATE MATERIALS CONFERENCE – RTU Silikātu 
materiālu institūts
Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku 
projektu ietvaros (6. pielikums). Ārzemju universitātēs stažējas pasniedzēji un 
studenti.
Laikā no 13.02.05.-13.05.05. programmas “Materiālzinātnes” III kursa students Juris 
Zavickis stažējās Austrijā Vīnes universitātē (SOCRATES-ERASMUS programma), 
III kursa students Rihards Palmbahs  “Morgan Electro Ceramics, Ltd”, Vauxhall,s 
Industrial Estate (Lielbritānija).

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM

Studiju programmas “Materiālzinātnes”  pozitīvi novērtējušas profesionālās 
asociācijas: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība un Latvijas Būvmateriālu ražotāju 
asociācija .
Studenti aktīvi piedalās MĖF rīkotajās gadskārtējās karjeras dienās, kurās tiekas ar 
potenciālajiem darba devējiem. Vairāk kā puse studentu apvieno mācības ar darbu.
2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā.
Programmu „Materiālzinātnes” pasniedzēji sadarbojas ar  pārstāvjiem no IBNA 
INSPECTION, Būvmateriālu ražošanas asociācijas, Polimērmateriālu testēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC 
PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA,SIA IZOTERMS, SIA PAA SIA PET BALTIJA, 
SIA DEFKON u.c. 
Potenciālie darba devēji ir iepazīstināti ar mācību programmu struktūru, ir saĦemti 
priekšlikumi mācību procesa pilnveidošanai. UzĦēmumu  pārstāvji uzskata, ka 
studentiem jāsaistās ar darba devēju jau studiju laikā, ražotājiem un universitātei 
biežāk jāapmainās ar informāciju par mācību programmām un izmaiĦām tajās. 

25. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanas novērtē saskaĦā ar RTU Rektora 2001. g. 16. janvāra rīkojumu     
Nr.3-10 „Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”, Ħemot vērā mācību 
priekšmeta aprakstā paredzētās prasības (piem. aktivitāte lekcijās un semināros, 
praktisko un laboratorijas darbu izpilde, grupu darbs, piedalīšanās diskusijās, mājas 
uzdevumu un kontroldarbu savlaicīga izpilde un kvalitāte u.c.)
Studenti eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam 
„Par eksāmenu kārtošanu RTU”.

Bakalaura darba izstrāde

InženierzinātĦu bakalaura grāda iegūšanai ir jāizpilda bakalauru studiju programma 
un jāaizstāv bakalaura darbs. Bakalaura darba izstrādāšanu, noformēšanu un 
aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU nolikumam par akadēmisko studiju bakalaura 
darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU Senāta 2003. g. 15. decembra lēmums, 
protokols Nr.482), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par 
bakalaura darbu un MĖF norādījumiem par studiju noslēguma darbu noformēšanu 
(2003g.). Lēmumu par bakalaura grāda piešėiršanu pieĦem MĖF Dome. 
Bakalaura studiju programmas “Materiālzinātnes” bakalauru darbu tēmas ietver sevī 
plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, silikātu materiāli, 
biomateriāli u.c.). 



Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas 
studiju programmas pieteikumu (programmas nepieciešamība, programmas saturs, 
apjoms, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām programmām), kā arī jaunu 
mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas 
atbilstība studiju programmas mērėiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību 
procesu saistītie nolikumi.
Materiālzinību studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas 
Polimērmateriālu institūta padomes sēdēs, pieaicinot citu struktūrvienību darbiniekus, 
kuri saistīti ar studiju procesu. Tiek analizēts priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju 
un praktisko  nodarbību metodoloăija u.c. jautājumi, kā arī fakultātes stratēăijas un 
tālākas attīstības problēmas, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU 
Senātā.  

26. STUDENTI

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā “ Materiālzinātnes “ 2004./2005. m.g.       
I kursā ieskaitīja 25 studentus, II un III kursā studijas uzsāka  19 studenti.
Satraucošs ir fakts, ka 2004./2005. m. g. II kursā palikušas tikai 3 studentes, kas 
uzskatāms par draudu studiju programmai.

Pirmajos divos kursos par nesekmību atskaita 40 – 50% studentus. Studentu aptaujas 
analīzes (7.pielikums). liecina, ka studenti par grūtākajiem uzskata priekšmetus  vielas 
uzbūve, matemātiskā statistika materiālzinātnē, fizika, matemātika, elektrotehnika un 
elektronika, materiālu struktūra un īpašības, deformējamo materiālu mehānika. 

2. tabula

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMĀ  
“ MATERIĀLZINĀTNES “

   Mācību gads
2002./2003. 2003./2004. 2004./2005.

Iesniegumu skaits 22 11 23
Ieskaitīti 22 11 23+2 no akad. 

atvaĜinājuma
2004./2005.m.g. 2. semestrī studē 16 (73 %) 3 (27 %) 15 (60 %)

Galvenie iemesli, kas traucē labi apgūt priekšmetus pēc studentu domām ir:
• sarežăīti, plaša apjoma priekšmeti,
• nav praktisko nodarbību ar uzdevumu risināšanu fizikā.

Anketu izpildītāji ir paškritiski un uzskata , ka nepietiekamas ir pašu priekšzināšanas 
atsevišėos priekšmetos. 
Studentu sekmes stabilizējas, sasniedzot III kursu. 
Latvijas Izglītības fonda mērėprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” stipendiju 
2004./2005. m. g. saĦēma III kursa students G. Bakradze, kurš nobeidza bakalaura 
studijas ar izcilību.

27. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS



Bakalauru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, 
institūtu un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā 
piedalās arī citu RTU fakultāšu pasniedzēji, kā arī LU mācību spēki.

3. tabula

BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMAS “MATERIĀLZINĀTNES” APMĀCĪBU 
REALIZĒJOŠĀS STRUKTŪRVIENĪBAS, MĀCĪBU SPĒKI UN STUDIJU 
DISCIPLĪNAS (izĦemot humanitāros, sociālos un pedagoăijas priekšmetus)

Nr Uzvārds, vārds Amats Zin. grāds Pasniedzamie priekšmeti
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĖAS ĖĪMIJAS FAKULTĀTE

Polimērmateri ālu institūts.  Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra

KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Ievads materiālzinātnē , Virsmas 
un robežprocesi 

Reihmane 
Skaidrīte

 profesore Dr. inž. Šėiedrmateriāli  

Dzenis Mārcis as. profesors Dr. inž. Materiālu novecošana  
Kajaks Jānis docents Dr. inž. Koksnes materiāli , Materiālu 

apstrāde un pārstrāde, Polimēru 
materiāli 

Mālers Laimonis as. profesors Dr. ėīm. Adhezīvi un pārklājumi, Materiālu 
izvēles pamati 

Vīksne Armanda vad.zin.līdz. Dr. inž. Materiālu reciklēšana un ekoloăija 
Merijs-Meri Remo lektors Maă. inž. Kompozītmateriāli

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 

Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Neorganiskie materiāli, Silikātu un 
polimēru materiāli būvniecībai 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa
Knēts Ivars profesors Dr. hab.inž. Biomateriālu pamati

Ėīmijas katedra 
Kampars Valdis profesors Dr. 

hab.ėīm.
Vielas uzbūve, Ziežvielas un 
degvielas

Kokars Valdis profesors Dr.ėīm. Vispārīgā ėīmija
Vispār īgās ėīmijas tehnoloăijas katedra

Dreijers Iljo docents Dr. inž. Datormodelēšana 
Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas profesora grupa

Jure Māra profesore Dr.ėīm. Informācijas prasme
Cietvielu fizikas profesora grupa

Knite Māris profesors Dr. hab. fiz. Materiālu struktūra un īpašības
Starojuma inženierfizikas profesora grupa

Ozols  Andris profesors Dr.hab.fiz. Fizika
CITAS RTU FAKULTĀTES
Inženiermatemātikas katedra

Biezā Līga docente Dr.mat. Matemātika, Matemātikas 
papildnodaĜas (materiālzinātnēs)  

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas profesora grupa
Carkovs JevgeĦijs profesors Dr hab. mat. Matemātiskā statistika 

materiālzinātnēs  
Inform ātikas un programmēšanas katedra

Lavendels Jurijs docents Dr.inž. Datormācība 
Elektrotehnikas profesora grupa



Nepārtraukt ās vides mehānikas profesora grupa
Vība Jānis profesors Dr.hab.inž. Mehānika 
Gonca Vladimirs as. prof. Dr.inž. Deformējamo materiālu mehānika 

Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesora grupa
Balcers Edgars profesors Dr.inž. Kvalitātes kontrole (novērtēšana) 

un sertifikācija  
Civil ās aizsardzības profesora grupa

JemeĜjanovs 
Anatolijs

profesors Dr.hab.inž. Civilā aizsardzība 

Mikroekonomikas  profesora grupa
Krilovs Leonīds Docents Dr. ekon. Ekonomika 

UzĦēmējdarb ības vadīšanas profesora grupa
Ėipsna Jānis as. 

profesors
Dr.ekon. Tiesību pamati 

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE
CIETVIELU FIZIKAS INSTIT ŪTS

Muktepavela Faina docente Dr.fiz. Metāli un sakausējumi 

Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu bakalaura studiju 
programmā nodrošina   28 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās 
un zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma ir attēlots 4. tabulā.

4. tabula

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas
Profesori As. profesori Docenti Lektori

14
(50 %)

5
(17,8 %)

8
(28,6 %)

1
(3,6 %)

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas

Habilitētie 
zinātĦu doktori

ZinātĦu doktori Maăistri 
Bez akadēmiskā 

grāda

10
(35,7 %)

17
(60,7 %)

1
(3,6 %)

-
-

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi):
25 -30 40 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 un 

vairāk
1

(3,6 %)
1

(3,6 %)
4

(14,3 %)
3

(10,7 %)
10

(35,7 %)
9

(32,1 %)

Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (8. pielikums) 
un vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. 
pielikumi). Notiek nemitīga priekšmetu satura pilnveidošana un savstarpēja 
saskaĦošana, pasniegšanas metodoloăiskā uzlabošana, priekšmetu ietvaros veicamo 
laboratorijas darbu un praktisko darbu klāsta paplašināšana un pilnveidošana. Pašreiz 
dominējošais izziĦas materiāls studentiem ir lekciju konspekti, uzskatāmā (izdales) 
materiāla komplekti, vai arī abi minētie veidi elektroniskā formā. Visos priekšmetos 
izstrādātu lekciju konspektu un mācību grāmatu izdošanu kavē laika trūkums. 
Pasniedzējiem nav iespēju saĦemt atvaĜinājumu mācību grāmatu sagatavošanai.    
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas ir augsta. Tajā pašā laikā pasniedzēju vidējais 
vecums neapšaubāmi ir liels (67,8 % pasniedzēju vecums ir no 60 gadi un vairāk). 
Sākot ar 2002/2003. m.g. studiju procesa realizēšanā tika izdarītas izmaiĦas – 
vairākus mācību priekšmetus pārĦēma gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, lektors 
R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča ).
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju stažējoties ārzemēs (A. Vīksne 2004.g. 20-30. aprīlis, 5-



28. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE

Apkopojot akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Materiālzinātnes" 
pašnovērtējuma rezultātus, iespējams izdarīt pašreizējā stāvokĜa analīzi un konkretizēt 
nākošajā mācību gadā  veicamos pasākumus pašnovērtējuma gaitā atklāto trūkumu 
novēršanai

5. tabula

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
"MATERIĀLZINĀTNES" SITUĀCIJAS ANALĪZE

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes

1. Darba

tirgus

• Pietiekami liels sagatavojamo 
speciālistu potenciālo darba vietu 
klāsts 

•Zems inženierzinātĦu izglītības 
prestižs Latvijā

• Salīdzinoši nelielās gaidāmās 
darba algas var kĜūt par iemeslu 
jauno speciālistu aizplūšanai  uz 
citām, labāk apmaksātām  darbības 
jomām un  izbraukšanai uz 
ārzemēm

3. Personāls • Augsta akadēmiskā personāla 
kvalifikācija un atbilstība profilam, 
regulāra kvalifikācijas celšana

• Regulāra lekciju kursu un citu 
nodarbību veidu kvalitātes 
uzlabošanas virzienu apspriešana, 
dalība semināros un kolokvijos

• Visu pasniedzēju aktīva 
piedalīšanās Latvijas un starptautisku 
zinātnisku projektu izstrādē; darba 
rezultātu publicēšana starptautiski 
atzītos zinātniskos izdevumos

• Pasniedzēju darbība ciešā kontaktā 
ar ražotājiem: pasūtījumu izpilde, 
konsultācijas,  ekspertīzes, pārbaudes 
utt.

• Draudzīgs un biedrisks 
mikroklimats, dalīšanās  pieredzē

• Liels vidējais pasniedzēju vecums 

• Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju

• Nav iespēju apmaksātam 
stažēšanās laikam (8 nedēĜas) 
ārzemēs vai ražošanā (kā to nosaka 
Augstskolu likums) sakarā ar lielo 
slodzi (praktiski nav pasniedzēju – 
dublieru)

4. 
Zinātniskais   

darbs

• Tradicionāli  intensīvs mācību 
spēku un zinātnisko darbinieku 
pētnieciskais darbs, kurā tiek 
iesaistīta lielākā daĜa  studentu

• Modernu iekārtu skaita 
pieaugums

• Pagaidām nepietiekama pētījumu 
materiāltehniskā apgāde 

5. Studijas • Programma kopumā atbilst Eiropas 
augstskolu programmām

• Regulāra studentu vēlmju un 
ieteikumu analīze

• Nelielās studentu grupas Ĝauj 

• Pagaidām neapmierinošs dažu 
auditoriju stāvoklis, nepietiekams 
to aprīkojums ar  modernu 
aparatūru un iekārtām 

•Vēl neizmantotas visas 
laboratorijas un praktisko darbu 



iesaistīti studenti
•   sadarbība ar valsts pētnieciskajiem institūtiem un ražotnēm, kā arī ārzemju 
partneriem
•  darba tirgū absolventi ir pieprasīti
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas
•  fakultātes datornodrošinājums ir mūsdienu prasībām atbilstošs

2005./2006.m.g. laikā veicamaie pasākumi bakalauru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai 

• turpināt skolu absolventu informāciju un reklāmas pasākumus
• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, turpināt iesaistīt doktorantūras 

studijās akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
absolventus

• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi
• turpināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā

Atbildīgais par akadēmisko
 bakalaura studiju programmu
 “MATERIĀLZINĀTNES” Prof. M. 
KALNI ĥŠ

Pašnovērtējuma ziĦojumu
sagatavoja Prof. S. 
REIHMANE

Pašnovērtējuma ziĦojums izskatīts MĖF Polimērmateriālu institūta sēdē (2005.g.         
03. novembra protokols Nr. 148).

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERI ĀLZIN ĀTNES UN LIETIŠĖĀS ĖĪMIJAS FAKULT ĀTE

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2004. g. 13. dec., prot. Nr 491

Mācību prorektors  ................................... 
                                           E. Beėeris



Akredit ētās akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (44524)
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS

Rīga - 2004
29. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI. 

Bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātĦu 
teorētisko zināšanu, pētnieciskā darba iemaĦu  un prasmju apguvi  materiālzinātĦu 
nozarē, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maăistrantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu bakalaurs materiālzinātnēs.
Bakalaura studiju programmas  pamatuzdevums ir sniegt studējošiem zinātnisku 
pamatu profesionālai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi risināt ar  materiālzinātnēm 
saistītās problēmas. 

Bakalaura studiju rezultātā studējošam jāapgūst:
• fundamentālo zinātĦu pamati
• materiālzinātĦu profilam atbilstošās disciplīnas, tehnoloăiskie, tehniskie un 

ekonomiskie priekšmeti
• vispārizglītojošie humanitārie un sociālie priekšmeti

Bakalauru studiju rezultātā studentam jāiegūst noteiktas zināšanas, prasmes un 
pieredzi patstāvīgam darbam un turpmākām zinātniskās pētniecības studijām 
(maăistrantūra, doktorantūra):

• zināšanas bāzes priekšmetos, pamatiemaĦas informācijas meklēšanā, noteiktas 
eksperimentālā darba iemaĦas

• zināšanas par kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākĜiem, tehnoloăiskajām un ekspluatācijas īpašībām  



• iemaĦas identificēt, raksturot un testēt materiālus
• pamatiemaĦas  izmantot teorētiskās zināšanas atsevišėu pētniecisku problēmu un 

inženieruzdevumu risināšanai 
• prasme izmantot datorus un atbilstošās programmas.

Akadēmiskā pamatizglītība nodrošina arī noteiktu kultūras un inteliăences līmeni.

Mērėu un uzdevumu realizāciju novērtē pēc:
• studentu aktivitātes mācību procesā,
• studentu sekmēm, 
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērtējuma 

(piešėirtās stipendijas, prēmijas u.c.)
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos,
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.

30. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA

2.4 IZMAIĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" (44524) ar 
Akreditācijas komisijas  2002. g. 19. jūnija lēmumu Nr. 563 akreditēta līdz 2008. gada 
31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 023-514). 
2003./2004. m.g. III kursa bakalauri studēja pēc studiju programmas, kas apstiprināta 
RTU Senāta sēdē 1999. 25. janvārī, protokola Nr. 438, bet I un II kursa bakalauri pēc 
bakalaura studiju programmas, kas saskaĦota ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 
"Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un saskaĦā ar  RTU Senāta 
2002.g. 25. februāra lēmumu "Par bakalaura akadēmisko studiju programmu 
struktūru" akceptēta RTU Senāta 2002.g. 29. aprīĜa sēdē, prot. Nr. 467 (1. pielikums).

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKAD ĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 
STANDARTAM

Pārstrādātā akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" ir 
izveidota atbilstoši Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr.2  par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu, RTU Studiju reglamentam, RTU Senāta lēmumiem, 
RTU Studiju daĜas norādījumiem un MĖF Domes lēmumiem.

2.3. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ
1. tabula

AKADĒMISKO BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU 
"MATERIĀLZINĀTNES" SALĪDZINĀJUMS

Studiju programmas sadaĜas
Sākotnējā studiju 
programma, KP

Pārstrādātā studiju 
programma, KP

J. Obligātie studiju priekšmeti
K. Obligātās izvēles studiju 

priekšmeti

L. Brīvās izvēles priekšmeti
H. Gala pārbaudījumi 
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3.1. PASNIEGŠANAS METODES

Lekcijās studentiem pieejami lekciju konspekti un drukāts izdales materiāls (vai to 
elektroniskās formas). Tiek izmantoti tāfele, grafoprojekciju, videofilmu, paraugu, 
eksperimentu demonstrējumi. Pasniedzēji cenšas veicināt studentu aktīvu radošu 
līdzdalību, uzturēt dialogu.
Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic eksperimentus, izmantojot samērā 
pieticīgo eksperimentālo un tehnoloăisko iekārtu arsenālu. Atsevišėos gadījumos, ja 
darba veikšanai nepieciešams izmantot pietiekami sarežăītas un dārgas iekārtas, 
eksperimentus veic pieredzējis operātors. Iegūtos eksperimentu datus izsniedz 
studentiem patstāvīgai to apstrādei. Notiek laboratorijas darbu protokolu izstrādāšana 
un aizstāvēšana.
 Praktiskajās nodarbībās tiek izmantots kā individuālais, tā grupu darbs, kad studentu 
grupas (3-4 cilvēki) ziĦo par iepriekš izstrādātām tēmām. Diskusijās piedalās visi 
plūsmas studenti.
Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz 
priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.
Studenti ekskursiju laikā uz citu organizāciju laboratorijām iepazīstas ar iekārtu un 
aparatūras darbības principiem un izmantošanas iespējām. Notiek ekskursijas arī uz 
svarīgākiem ražošanas objektiem.
No nodarbībām brīvajā laikā studenti var iesaistīties patstāvīgu zinātnisko darbu 
veikšanā (skat. 3.3.nodaĜu).   

3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programma “Materiālzinātne” pamatā tiek realizēta RTU MĖF institūtu, 
profesora grupu un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, 
aprīkojumu un materiālus. Šo struktūrvienību vidū: 

Polimērmateri ālu institūts.  
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra
Silikātu materiālu institūts. 
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 
Biomateriālu un biomehānikas institūts.  
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija
Tehniskās fizikas institūts. 
Cietvielu fizikas profesora grupa 
Ėīmijas katedra

Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes 
institūtu, Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un 
materiālā bāze.
Studijas nodrošinošās RTU struktūrvienības galvenokārt izvietotas MĖF abos mācību 
korpusos: Āzenes 14/24. Kopējā aizĦemtā platība 3800 m2, tajā skaitā auditorijas 600 
m2 . AizĦemtā platība tiek izmantota ne tikai materiālzinātĦu, ėīmijas un ėīmijas 
tehnoloăijas studentu apmācībai, bet arī studiju priekšmetu “Vispārīgā ėīmija”, 
“Materiālzinību pamati” u.c. nodrošināšanai RTU studentiem. Fakultātes 
struktūrvienību materiāli - tehniskās bāzes papildinājums 2003./2004. m.g. (iekārtas, 
tehniskie līdzekĜi mācību darbam, datornodrošinājums un programmnodrošinājums) 
sniegts 2.pielikumā.
Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĜiem programmas 
“Materiālzinātnes” studentus nodrošina RTU Zinātniskā biblioteka (ZB) un 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes bibliotēka.
ZB grāmatu  fonds  pēdējos gados tiek papildināts ar dāvinājumiem un Latvijas 



obligāto eksemplāru palīdzību. 1999.g. pirmo reizi pēdējā desmitgadē bibliotēkai tika 
iedalīti l īdzekĜi jaunu ārzemju grāmatas pasūtīšanai. Par ėīmijas periodikas 
pieejamību Latvijā rūpējas Latvijas Ėīmiėu biedrība, kura apmaiĦas, dāvinājumu vai 
atvieglotas apmaksas ceĜā iegūtos referatīvos žurnālus un citus svarīgākos periodiskos 
izdevumus piegādā Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, bet nākamo eksemplāru 
piešėir MĖF bibliotēkai. 
Bibliotēkā  no 2000./2001.m.g. ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs. 
Atsevišėos fakultātes institūtos ir izveidotas  nelielas specializētas bibliotēkas. 
Polimērmateriālu institūta bibliotēkā  pieejama literatūra par materiālzinātĦu 
problēmām un ar tām cieši saistītām tēmām (galvenokārt angĜu valodā): 
enciklopēdijas, rokas grāmatas, standartu krājumi,  mācību grāmatas un monogrāfijas 
(kopā vairāk kā 600 vienību), zinātnisko žurnālu  komplekti. 
Fakultātes datorklasē bez datorliteratūras un vārdnīcām ir pieejami arī CD, audio- un 
videomateriāli ėīmijas apgūšanai svešvalodās.  
ĥemot vērā nelielo studentu skaitu studiju programmā “Materiālzinātnes”, 
nodrošinājums ar materiālzinātnēm saistīto literatūru ir pietiekams.
Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, jo studentu rīcībā ir ne vien datoru klase 
ar 12 darba vietām un blakus ēkā esošā ZB datoru zāle ar 5 vietām, bet arī fakultātes 
institūtu un profesoru grupu datori – kopumā fakultātes datortīklā ir vairāk kā 60 
datori, kas pieslēgti Internetam.

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

Zinātniskais darbs jaunu materiālu dizaina jomā  iekĜauts Latvijas valsts prioritāro 
zinātniskās darbības virzienu sarakstā (skat. "Latvijas republikas zinātnes attīstības 
nacionālā koncepcija" un MK rīkojumu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2002. - 2005. gadā.” 
Studentu skaita ziĦā MĖF, kuras pasniedzēji un zinātniskie darbinieki veic 
materiālzinātĦu studiju programmas nodrošinājuma lielāko daĜu, ir viena no 
vismazākajām fakultātēm RTU. Taču MĖF saĦem vienu no lielākajiem 
finansējumiem universitātē dažāda līmeĦa zinātnisko programmu realizācijai. Tas 
saistīts ar fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Visi 
pasniedzēji ir iesaistīti zinātniskajā darbā (3. pielikums) regulāri publicējas prestižos 
izdevumos, (4. pielikums),  stažējas ārzemju firmās un universitātēs.
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic materiālzinātĦu studiju programmā 
iesaistītie mācību spēki, Ħem dalību arī studenti. Studenti ik gadu piedalās RTU 
Studentu , RTU un starptautiskās zinātniskajās konferencēs, kopā ar pasniedzējiem 
uzsāk pētījumu rezultātu publikācijas (5. pielikums). 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1994.gadā pēc RTU zinātnieku un mācību spēku iniciatīvas tika dibināta Latvijas 
Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB). Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, 
profesionāla organizācija, kas šobrīd apvieno pāri par 80 materiālu izstrādāšanas, 
pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanas jomās strādājošos. Biedrības mērėi ir apvienot dažādu nozaru 
speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu zinātnes un tehnikas jomās, organizēt 
zinātnieku, ražotāju un patērētāju  sadarbību u.c. Praktiski visi pasniedzēji un 
zinātniskie darbinieki, kas īsteno materiālzinātĦu studiju programmu ir aktīvi  LMPB 
biedri.



Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības  2000. gadā 
vienojās dibināt LU un RTU līgumsabiedrību - Valsts materiālzinātĦu centrs. Centrs ir 
iecerēts kā universitāšu struktūrvienību līgumsabiedrība, kas veic pasaules 
zinātniskajam līmenim atbilstošus kompleksus pētījumus materiālzinātnēs, sekmē 
starpdisciplinārās augstākās izglītības attīstību, tajā skaitā visaugstākās kvalifikācijas 
kadru sagatavošanu un veicina pētījumu rezultātu izmantošanu valsts tautsaimniecībā.
Ilgstoša sadarbība RTU Polimērmateriālu institūtam ir ar  Tallinas tehniskās 
universitātes Polimēru materiālu katedru un KauĦas tehnoloăijas universitātes 
Organiskās tehnoloăijas katedru. Ikgadējos simpozijos (BALTIC POLYMER 
SYMPOSIUM) un konferencēs (INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING MATERIALS & 
TRIBOLOGY) to dalībnieki dalās pieredzē par mācību un zinātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disertācijām. 
2003. gadā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organizēja RTU Polimērmateriālu 
institūts, 2004.g. ENGINEERING MATERIALS & TRIBOLOGY – Neorganiskās 
ėīmijas institūts.
Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku 
projektu ietvaros (6. pielikums). Ārzemju universitātēs stažējas pasniedzēji un 
studenti.
06.02.2003 – 01.05.2003. Fridriha Šillera Jēnas universitātē (Vācija) studēja 
bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes”  III kursa  studenti Dagnija ŽūriĦa 
un Jānis Ločs.

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM

Bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes” absolventi turpina studijas maăistru
studiju programmā “Materiālzinātnes”, kuras pirmais izlaidums bija 2004. g. jūlij ā, 
tāpēc pagaidām nav atsauksmju no reālajiem darba devējiem.
Studiju programmas “Materiālzinātnes”  pozitīvi novērtējušas profesionālās 
asociācijas: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība un Latvijas Būvmateriālu ražotāju 
asociācija .
Programmu „Materiālzinātnes” studenti piedalās MĖF rīkotajās gadskārtējās karjeras 
dienās, kurās tiekas ar potenciālajiem darba devējiem.
2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakses nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā.
2003. g. 14. novembrī notika programmu „Materiālzinātnes” pasniedzēju un studentu 
tikšanās  ar  pārstāvjiem no IBNA INSPECTION, BŪVMATERIĀLU RAŽOŠANAS 
ASOCIĀCIJAS, POLIMĒRU TESTĒŠANAS LABORATORIJAS, SIA PLASTIKA, 
SIA POLIŪRS, SIA ERGO UN REHAU SIA, kurā potenciālie darba devēji iepazinās 
ar mācību programmu struktūru un izteica priekšlikumus mācību priekšmetu 
pilnveidošanai.
Ir  tādi ierosinājumi kā: 

• studentiem vēlams saistīties ar darba devēju jau studiju laikā, 
• ražotājiem un universitātei biežāk jāapmainās ar informāciju par mācību 

programmām un izmaiĦām tajās. 

32. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanas novērtē saskaĦā ar RTU Rektora 2001. g. 16. janvāra rīkojumu     
Nr.3-10 „Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”, Ħemot vērā mācību 



priekšmeta aprakstā paredzētās prasības (piem. aktivitāte lekcijās un semināros, 
praktisko un laboratorijas darbu izpilde, grupu darbs, piedalīšanās diskusijās, mājas 
uzdevumu un kontroldarbu savlaicīga izpilde un kvalitāte u.c.)
Studenti eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam 
„Par eksāmenu kārtošanu RTU”.

Bakalaura darba izstrāde

InženierzinātĦu bakalaura grāda iegūšanai ir jāizpilda bakalauru studiju programma 
un jāaizstāv bakalaura darbs. Bakalaura darba izstrādāšanu, noformēšanu un 
aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU nolikumam par akadēmisko studiju bakalaura 
darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU Senāta 2003. g. 15. decembra lēmums, 
protokols Nr.482), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par 
bakalaura darbu un MĖF norādījumiem par studiju noslēguma darbu noformēšanu 
(2003g.). Lēmumu par bakalaura grāda piešėiršanu pieĦem MĖF Dome. 
Bakalaura studiju programmas “Materiālzinātnes” bakalauru darbu tēmas ietver sevī 
plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, silikātu materiāli, 
biomateriāli u.c.), skat. 7. pielikumu. 
Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas 
studiju programmas pieteikumu (programmas nepieciešamība, programmas saturs, 
apjoms, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām programmām), kā arī jaunu 
mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas 
atbilstība studiju programmas mērėiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību 
procesu saistītie nolikumi.
Materiālzinību studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas 
Polimērmateriālu institūta padomes sēdēs, pieaicinot citu struktūrvienību darbiniekus, 
kuri saistīti ar studiju procesu. Tiek analizēts priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju 
un praktisko  nodarbību metodoloăija u.c. jautājumi, kā arī fakultātes stratēăijas un 
tālākas attīstības problēmas, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU 
Senātā.  

33. STUDENTI

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā “ Materiālzinātnes “ 2003./2004. m.g. 
studēja 30 studenti.
Satraucošs ir fakts, ka 2003./2004. m. g. netika aizpildītas budžeta studiju vietas I 
kursā, kas uzskatāms par draudu studiju programmai.
Pirmajos divos kursos par nesekmību atskaita 40 – 50% studentus. Studentu aptaujas 
analīzes (8.pielikums). liecina, ka studenti par grūtākajiem uzskata priekšmetus  vielas 
uzbūve, matemātiskā statistika materiālzinātnē, fizika, matemātika, elektrotehnika un 
elektronika, materiālu struktūra un īpašības, deformējamo materiālu mehānika. 

2. tabula

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMĀ  
“ MATERIĀLZINĀTNES “

   Mācību gads
2001./2002. 2002./2003. 2003./2004.



Iesniegumu skaits 14 22 11
Ieskaitīti 14 22 11
2003./2004.m.g.       
2. semestrī studē

      
7 (50 %) 14 (63,6 %) 8 (72,7 %)

SaĦem stipendiju
2003./2004.m.g.

Ls  12.-  4 stud.
Ls  10.-  3 stud.
1 students akad. 
atvaĜinājumā

Ls  12.-  2 stud.
Ls  10.-  2 stud.
Ls    8.-  8 stud.

Ls 8 – 3 stud.

Galvenie iemesli, kas traucē labi apgūt priekšmetus ir:
• mācību līdzekĜu trūkums,
• sarežăīta un plaša viela
• 33 % studentu norāda uz atsevišėu pasniedzēju nepietiekamo 

kvalifikāciju un valsts valodas zināšanām.
Anketu izpildītāji ir paškritiski un uzskata , ka nepietiekamas ir pašu valodu zināšanas 
un priekšzināšanas atsevišėos priekšmetos. Iepriecinošs ir fakts, ka 2003./2004. m. g. 
pavasara sesiju ar  labiem rezultātiem nokārtoja II kursa studenti Goldberga, 
Bakradze, Smeltere un Zavickis, kuri  iesaistījušies arī zinātniskajā darbā.
Studentu sekmes stabilizējas, sasniedzot III kursu (2. tabula - visi studējošie 
2003./2004. m. g. saĦēma paaugstinātas stipendijas). 

3. tabula

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNES" 
STUDENTU STIPENDIJAS UN APBALVOJUMI (2003./2004.m. g.)

Balvas un stipendijas Studenti Gads

Latvijas Izglītības fonda mērėprogrammas 
“Izgl ītībai, zinātnei un kultūrai” stipendija 
specialitātē “Aizsardzība pret koroziju”

Pizele Danuta 2003./2004.

.

RTU Senāta stipendija Ērkšėe Dace 2003./2004. 

Atzinības raksts ( Nr.558)

par teicamām sekmēm studijās un aktīvu 
sabiedrisko darbību, atzīmējot Latvijas 
Republikas proklamēšanas 85. gadadienu

Cimmermane AiguĜa 2003.

Vairāki bakalauru programmas studenti par savu darbu saĦēmuši Latvijas Izglītības 
fonda un RTU Senāta stipendijas un citas atzinības (3. tabula).

34. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Bakalauru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, 
institūtu un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā 
piedalās arī citu RTU fakultāšu pasniedzēji, kā arī LU mācību spēki.

4. tabula

BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMAS “MATERIĀLZINĀTNES” APMĀCĪBU 



Reihmane 
Skaidrīte

 profesore Dr. inž. Šėiedrmateriāli  

Dzenis Mārcis as. profesors Dr. inž. Materiālu novecošana  
Kajaks Jānis docents Dr. inž. Koksnes materiāli , Materiālu 

apstrāde un pārstrāde, Polimēru 
materiāli 

Mālers Laimonis as. profesors Dr. ėīm. Adhezīvi un pārklājumi, Materiālu 
izvēles pamati 

Vīksne Armanda vad.zin.līdz. Dr. inž. Materiālu reciklēšana un ekoloăija 
Merijs-Meri Remo doktorants Maă. Inž. Kompozītmateriāli

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 

Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Neorganiskie materiāli, Silikātu un 
polimēru materiāli būvniecībai 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa
Knēts Ivars profesors Dr. hab.inž. Biomateriālu pamati

Ėīmijas katedra 
Kampars Valdis profesors Dr. 

hab.ėīm.
Vielas uzbūve, Ziežvielas un 
degvielas

Kokars Valdis profesors Dr.ėīm. Vispārīgā ėīmija
Vispār īgās ėīmijas tehnoloăijas katedra

Dreijers Iljo docents Dr. inž. Datormodelēšana 
Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas profesora grupa

Jure Māra profesore Dr..ėīm. Informācijas prasme
Cietvielu fizikas profesora grupa

Knite Māris profesors Dr. hab. fiz. Materiālu struktūra un īpašības
Starojuma inženierfizikas profesora grupa

Ozols  Andris profesors Dr.hab.fiz. Fizika
CITAS RTU FAKULTĀTES
Inženiermatemātikas katedra

Biezā Līga docente Dr.mat. Matemātika, Matemātikas 
papildnodaĜas (materiālzinātnēs)  

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas profesora grupa
Carkovs JevgeĦijs profesors Dr hab. mat. Matemātiskā statistika 

materiālzinātnēs  
Inform ātikas un programmēšanas katedra

Lavendels Jurijs docents Dr.inž. Datormācība 
Elektrotehnikas profesora grupa

NadežĦikovs 
ĥikita

as. 
profesors

Dr.fiz. Elektrotehnika un elektronika 

Radielektronikas aparātu projekt ēšanas un ekspluatācijas profesora grupa
Jankovskis Jānis profesors Dr.hab.inž. Elektronikas materiāli, Elektrība 

un magnētisms
Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupa

Veide GaĜina docente Dr. inž. Tēlotāja ăeometrija un 
inženiergrafika 

Nepārtraukt ās vides mehānikas profesora grupa
Vība Jānis profesors Dr.hab.inž. Mehānika 
Gonca Vladimirs as. 

profesors
Dr.inž. Deformējamo materiālu mehānika 

Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesora grupa
Balcers Edgars profesors Dr.inž. Kvalitātes kontrole (novērtēšana) 

un sertifikācija  
Civil ās aizsardzības profesora grupa

JemeĜjanovs profesors Dr.hab.inž. Civilā aizsardzība 



Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu bakalaura studiju 
programmā nodrošina   29 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās 
un zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma ir attēlots 5. tabulā.

5. tabula

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas
Profesori As. profesori Docenti Lektori

14
(48,3 %)

5
(17,3 %)

9
(31,0 %)

1
(3,4 %)

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas

Habilitētie 
zinātĦu doktori

ZinātĦu doktori Maăistri 
Bez akadēmiskā 

grāda

10
(34,5 %)

18
(62,1 %)

1
(3,4 %)

-
-

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi):
25 -30 40 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 70

1
(3,4 %)

2
(6,9 %)

3
(10,3 %)

6
(20,8 %)

8
(27,6 %)

9
(31,0 %)

Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (9. pielikums) 
un vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. 
pielikumi). Notiek nemitīga priekšmetu satura pilnveidošana un savstarpēja 
saskaĦošana, pasniegšanas metodoloăiskā uzlabošana, priekšmetu ietvaros veicamo 
laboratorijas darbu un praktisko darbu klāsta paplašināšana un pilnveidošana. Pašreiz 
dominējošais izziĦas materiāls studentiem ir lekciju konspektu pirmie varianti, 
uzskatāmā (izdales) materiāla komplekti, vai arī abi minētie veidi elektroniskā formā. 
Pilnīgi izstrādātu lekciju konspektu un mācību grāmatu izdošanu kavē laika trūkums. 
Pasniedzējiem nav iespēju saĦemt atvaĜinājumu mācību grāmatu sagatavošanai.    
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas ir augsta.Tajā pašā laikā  pasniedzēju vidējais 
vecums neapšaubāmi ir liels. (58,6 % pasniedzēju vecums ir no 60-70 gadi). 
Sākot ar 2002/2003. m.g. studiju procesa realizēšanā tika izdarītas izmaiĦas – 
vairākus mācību priekšmetus pārĦēma gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, 
doktorants, tagad lektors R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča ).
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju stažējoties ārzemēs (A. Vīksne 2004.g. 20-30. aprīlis, 5-
13. jūlijs, R. Merijs Meri 2004.g. jūlijs Kaseles (Vācija) Tehniskās universitātes 
Materiālu tehnoloăijas institūtā un piedaloties starptautiskos un vietējas nozīmes 
semināros          (M. Dzenis, G. Mežinskis, L. Mālers u.c.).
Jaunu mācību spēku kalvei vajadzētu būt MĖF doktorantūrai. Pašreiz doktorantūra ir 
pieejama sekojošos ar materiālzinībām saistītos virzienos: 

• materiālzinātne,
• polimēru materiālu un kompozītu tehnoloăija,
• silikātu un augsttemeratūras  materiālu ėīmija un tehnoloăija. 

35. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE

Apkopojot akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Materiālzinātnes" 
pašnovērtējuma rezultātus, iespējams izdarīt pašreizējā stāvokĜa analīzi un konkretizēt 
nākošajā mācību gadā  veicamos pasākumus pašnovērtējuma gaitā atklāto trūkumu 
novēršanai

6. tabula

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 



"MATERIĀLZINĀTNES" SITUĀCIJAS ANALĪZE

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes

1. Darba

tirgus

• Pietiekami liels sagatavojamo 
speciālistu potenciālo darba vietu 
klāsts 

•Zems inženierzinātĦu izglītības 
prestižs Latvijā

• Salīdzinoši nelielās gaidāmās 
darba algas var kĜūt par iemeslu 
jauno speciālistu aizplūšanai  uz 
citām, labāk apmaksātām  darbības 
jomām un  izbraukšanai uz 
ārzemēm

3. Personāls • Augsta akadēmiskā personāla 
kvalifikācija un atbilstība profilam, 
regulāra kvalifikācijas celšana

• Regulāra lekciju kursu un citu 
nodarbību veidu kvalitātes 
uzlabošanas virzienu apspriešana, 
dalība semināros un kolokvijos

• Visu pasniedzēju aktīva 
piedalīšanās Latvijas un starptautisku 
zinātnisku projektu izstrādē; darba 
rezultātu publicēšana starptautiski 
atzītos zinātniskos izdevumos

• Pasniedzēju darbība ciešā kontaktā 
ar ražotājiem: pasūtījumu izpilde, 
konsultācijas,  ekspertīzes, pārbaudes 
utt.

• Draudzīgs un biedrisks 
mikroklimats, dalīšanās  pieredzē

• Liels vidējais pasniedzēju vecums 

• Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju

• Nav iespēju apmaksātam 
stažēšanās laikam (8 nedēĜas) 
ārzemēs vai ražošanā (kā to nosaka 
Augstskolu likums) sakarā ar lielo 
slodzi (praktiski nav pasniedzēju – 
dublieru)

4. 
Zinātniskais   

darbs

• Tradicionāli  intensīvs mācību 
spēku un zinātnisko darbinieku 
pētnieciskais darbs, kurā tiek 
iesaistīta lielākā daĜa  studentu

• Nepietiekama pētījumu 
materiāltehniskā apgāde (trūkst 
jaunas modernas iekārtas, 
novecojušas esošās iekārtas, 
aprīkojums u.t.t.)

5. Studijas • Programma kopumā atbilst Eiropas 
augstskolu programmām

• Regulāra studentu vēlmju un 
ieteikumu analīze

• Nelielās studentu grupas Ĝauj 
strādāt ar studentiem individuāli

• Laboratorijas darbi satur 
pētnieciskā darba elementus 

• Lekciju kursi atspoguĜo mācību 
spēku  zinātniskā darba rezultātus

•••• Iespēja studijas saistīt ar 
zinātnisko darbu, ko lielākā daĜa 
studentu izmanto jau no pirmajiem 
kursiem

• Starptautiskie zinātniskie kontakti 

• Nepietiekams auditoriju 
aprīkojums ar  modernu aparatūru 
un iekārtām 

• Programma atrodas veidošanās 
stadijā. Nav vēl izmantotas visas 
laboratorijas darbu un praktisko 
darbu realizēšanas iespējas. 
Nepieciešams pilnveidot uzskatāmo 
materiālu, video filmu u.c. 
kolekcijas 

• RTU studiju procesa 
organizācijas atšėirības no ārzemju 
augstskolām; tas kavē efektīvu 
studentu apmaiĦu  (atšėirības 
pastāv RTU likumdošanā un 
lietvedībā)



2004./2005.m.g. laikā veicamaie pasākumi bakalauru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai 

• lai novērstu studiju programmas “Materiālzinātnes”  draudu, turpināt skolu 
absolventu informāciju un reklāmas pasākumus

• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, turpināt iesaistīt doktorantūras 
studijās akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
absolventus

• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi
• turpināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā

Atbildīgais par akadēmisko
 bakalaura studiju programmu
 “MATERIĀLZINĀTNES” Prof. M. 
KALNI ĥŠ

Pašnovērtēšanās ziĦojumu
sagatavoja Prof. S. 
REIHMANE

2004. g. 23. oktobris

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERI ĀLZIN ĀTNES UN LIETIŠĖĀS ĖĪMIJAS FAKULT ĀTE

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2004. g. ...................................., prot. Nr...........
Mācību prorektors .............................................
                                           E. Beėeris

Akredit ētās akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (44524)



PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS

Rīga - 2003
36. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI. 

Bakalaura studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātĦu 
teorētisko zināšanu, pētnieciskā darba iemaĦu  un prasmju apguvi  materiālzinātĦu 
nozarē, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maăistrantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu bakalaurs materiālzinātnēs.
Bakalaura studiju programmas  pamatuzdevums ir sniegt studējošiem zinātnisku 
pamatu profesionālai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi risināt ar  materiālzinātnēm 
saistītās problēmas. 

Bakalaura studiju rezultātā studējošam jāapgūst:
• fundamentālo zinātĦu pamati
• materiālzinātĦu profilam atbilstošās disciplīnas, tehnoloăiskie, tehniskie un 

ekonomiskie priekšmeti
• vispārizglītojošie humanitārie un sociālie priekšmeti

Bakalauru studiju rezultātā studentam jāiegūst noteiktas zināšanas, prasmes un 
pieredzi patstāvīgam darbam un turpmākām zinātniskās pētniecības studijām 
(maăistrantūra, doktorantūra):

• zināšanas bāzes priekšmetos, pamatiemaĦas informācijas meklēšanā, noteiktas 
eksperimentālā darba iemaĦas

• zināšanas par kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes 
apstākĜiem, tehnoloăiskajām un ekspluatācijas īpašībām  

• iemaĦas identificēt, raksturot un testēt materiālus
• pamatiemaĦas  izmantot teorētiskās zināšanas atsevišėu pētniecisku problēmu un 

inženieruzdevumu risināšanai 
• prasme izmantot datorus un atbilstošās programmas.



Akadēmiskā pamatizglītība nodrošina arī noteiktu kultūras un inteliăences līmeni.

Mērėu un uzdevumu realizāciju novērtē pēc:
• studentu aktivitātes mācību procesā,
• studentu sekmēm, 
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērtējuma 

(piešėirtās stipendijas, prēmijas u.c.)
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos,
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm.

37. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA
2.5 IZMAIĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" (44524) ar 
Akreditācijas komisijas  2002. g. 19. jūnija lēmumu Nr. 563 akreditēta līdz 2008. gada 
31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 023-514). 
2003./2004. m.g. III kursa bakalauri studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta 
RTU Senāta sēdē 1999. 25. janvārī, protokola Nr. 438, bet I un II kursa bakalauri pēc 
bakalaura studiju programmas, kas saskaĦota ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 
"Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" (akreditācijai iesniegtā 
pašnovērtēšanās ziĦojuma 19. pielikumā kā projekts) un saskaĦā ar  RTU Senāta 
2002.g. 25. februāra lēmumu "Par bakalaura akadēmisko studiju programmu 
struktūru" akceptēta RTU Senāta 2002.g. 29. aprīĜa sēdē, prot. Nr. 467 (1. pielikums).

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKAD ĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 
STANDARTAM

Pārstrādātā akadēmiskā bakalaura studiju programma "MATERIĀLZINĀTNES" ir 
izveidota atbilstoši Augstskolu likumam, MK noteikumiem Nr.2  par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu, RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju daĜas 
norādījumiem un MĖF Domes lēmumiem.

2.2. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ
1. tabula

AKADĒMISKO BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU 
"MATERIĀLZINĀTNES" SALĪDZINĀJUMS

Studiju programmas sadaĜas
Sākotnējā studiju 
programma, KP

Pārstrādātā studiju 
programma, KP

M. Obligātie studiju priekšmeti
N. Obligātās izvēles studiju 

priekšmeti

O. Brīvās izvēles priekšmeti
I. Gala pārbaudījumi 

(bakalaura darbs)

97

13

7
3

86

19 (specializējošie- 15; 
humanitārie un 

sociālie - 4)
5
10

Kopā: 120 120

2004./2005. m.g. visu kursu apmācības notiks pēc pārstrādātās studiju programmas.

38. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā REALIZ ĀCIJA



eksperimentu demonstrējumi. Pasniedzēji cenšas veicināt studentu aktīvu radošu 
līdzdalību, uzturēt dialogu.
Laboratoriju darbos studenti patstāvīgi veic eksperimentus, izmantojot samērā 
pieticīgo eksperimentālo un tehnoloăisko iekārtu arsenālu. Atsevišėos gadījumos, ja 
darba veikšanai nepieciešams izmantot pietiekami sarežăītas un dārgas iekārtas, 
eksperimentus veic pieredzējis operātors. Iegūtos eksperimentu datus izsniedz 
studentiem patstāvīgai to apstrādei. Notiek laboratorijas darbu protokolu izstrādāšana 
un aizstāvēšana.
 Praktiskajās nodarbībās tiek izmantots kā individuālais, tā grupu darbs, kad studentu 
grupas (3-4 cilvēki) ziĦo par iepriekš izstrādātām tēmām. Diskusijās piedalās visi 
plūsmas studenti.
Pēc priekšmetu apgūšanas studenti piedalās aptaujās par to saturu un kvalitāti, sniedz 
priekšlikumus priekšmeta pasniegšanas pilnveidošanai.
Studenti ekskursiju laikā uz citu organizāciju laboratorijām, iepazīstas ar iekārtu un 
aparatūras darbības principiem un izmantošanas iespējām. Notiek ekskursijas arī uz 
svarīgākiem ražošanas objektiem.
No nodarbībām brīvajā laikā studenti var iesaistīties patstāvīgu zinātnisko darbu 
veikšanā (skat. 3.3.nodaĜu).   

3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programma “Materiālzinātne” pamatā tiek realizēta RTU MĖF institūtu, 
profesora grupu un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, 
aprīkojumu un materiālus. Šo struktūrvienību vidū: 

Polimērmateri ālu institūts.  
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra
Silikātu materiālu institūts. 
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 
Biomateriālu un biomehānikas institūts.  
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija
Tehniskās fizikas institūts. 
Cietvielu fizikas profesora grupa 
Vispār īgās un lietišėās ėīmijas katedra

Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes 
institūtu, Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un 
materiālā bāze.
Studijas nodrošinošās RTU struktūrvienības galvenokārt izvietotas MĖF abos mācību 
korpusos: Āzenes 14/24. Kopējā aizĦemtā platība 3800 m2, tajā skaitā auditorijas 600 
m2 . AizĦemtā platība tiek izmantota ne tikai materiālzinātĦu, ėīmijas un ėīmijas 
tehnoloăijas studentu apmācībai, bet arī studiju priekšmetu “Vispārīgā ėīmija”, 
“Materiālzinību pamati” u.c. nodrošināšanai RTU studentiem. Fakultātes 
struktūrvienību materiāli - tehniskās bāzes raksturojums (iekārtas, tehniskie līdzekĜi 
mācību darbam, datornodrošinājums un programmnodrošinājums) sniegts 
2.pielikumā.
Ar nepieciešamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekĜiem programmas 
“Materiālzinātnes” studentus nodrošina RTU Zinātniskā biblioteka (ZB) un 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes bibliotēka.
ZB grāmatu  fonds  pēdējos gados tiek papildināts ar dāvinājumiem un Latvijas 
obligāto eksemplāru palīdzību. 1999.g. pirmo reizi pēdējā desmitgadē bibliotēkai tika 
iedalīti l īdzekĜi jaunu ārzemju grāmatas pasūtīšanai. Par ėīmijas periodikas 
pieejamību Latvijā rūpējas Latvijas Ėīmiėu biedrība, kura apmaiĦas, dāvinājumu vai 
atvieglotas apmaksas ceĜā iegūtos referatīvos žurnālus un citus svarīgākos periodiskos 



izdevumus piegādā Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, bet nākamo eksemplāru 
piešėir MĖF bibliotēkai. 
Bibliotēkā  no 2000./2001.m.g. ir pieejams Latvijas akadēmisko bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs. 
Atsevišėos fakultātes institūtos ir izveidotas  nelielas specializētas bibliotēkas. 
Polimērmateriālu institūta bibliotēkā  pieejama literatūra par materiālzinātĦu 
problēmām un ar tām cieši saistītām tēmām (galvenokārt angĜu valodā): 
enciklopēdijas, rokas grāmatas, standartu krājumi,  mācību grāmatas un monogrāfijas 
(kopā vairāk kā 600 vienību), zinātnisko žurnālu  komplekti. DaĜa minētās literatūras 
iegādāta par līdzekĜiem, kas iegūti  izpildot TEMPUS projektus (1992 – 1996). 
Zinātniskie žurnāli pamatā ir ziedojumi: Mechanics of Composite Materials (no 
1985.g), International Journal of Adhesion & Adhesives (no 1997.g), European 
Coating  Journal (no 1997.g), AATC Review International Magazine for Textile 
Processing and Testing (no 1992.g), Adhesives Age (no 1991.g), Modern Plastics (no 
1992.g) u.c. 
Fakultātes datorklasē bez datorliteratūras un vārdnīcām ir pieejami arī CD, audio- un 
videomateriāli ėīmijas apgūšanai svešvalodās.  
ĥemot vērā nelielo studentu skaitu studiju programmā “Materiālzinātnes”, 
nodrošinājums ar materiālzinātnēm saistīto literatūru ir pietiekams.
Iespējas strādāt ar datoriem fakultātē ir labas, jo studentu rīcībā ir ne vien datoru klase 
ar 12 darba vietām un blakus ēkā esošā ZB datoru zāle ar 5 vietām, bet arī fakultātes 
institūtu un profesoru grupu datori – kopumā fakultātes datortīklā ir vairāk kā 60 
datori, kas pieslēgti Internetam.

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

Zinātniskais darbs jaunu materiālu dizaina jomā  iekĜauts Latvijas valsts prioritāro 
zinātniskās darbības virzienu sarakstā (skat. "Latvijas republikas zinātnes attīstības 
nacionālā koncepcija" un MK rīkojumu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2002. - 2005. gadā.” 
Studentu skaita ziĦā MĖF, kuras pasniedzēji un zinātniskie darbinieki veic 
materiālzinātĦu studiju programmas nodrošinājuma lielāko daĜu, ir viena no 
vismazākajām fakultātēm RTU. Taču MĖF saĦem vienu no lielākajiem 
finansējumiem universitātē dažāda līmeĦa zinātnisko programmu realizācijai. Tas 
saistīts ar fakultātes darbinieku tradicionāli intensīvo zinātnisko darbību. Visi 
pasniedzēji ir iesaistīti zinātniskajā darbā (3. pielikums) regulāri publicējas prestižos 
izdevumos, (4. pielikums),  stažējas ārzemju firmās un universitātēs.
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic materiālzinātĦu studiju programmā 
iesaistītie mācību spēki, Ħem dalību arī studenti. Studenti ik gadu piedalās RTU 
Studentu , RTU un starptautiskās zinātniskajās konferencēs (5. pielikums), kopā ar 
pasniedzējiem uzsāk pētījumu rezultātu publikācijas (4. pielikums). 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1994.gadā pēc RTU zinātnieku un mācību spēku iniciatīvas tika dibināta Latvijas 
Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB). Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, 
profesionāla organizācija, kas šobrīd apvieno pāri par 80 materiālu izstrādāšanas, 
pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanas jomās strādājošos. Biedrības mērėi ir apvienot dažādu nozaru 
speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu zinātnes un tehnikas jomās, organizēt 
zinātnieku, ražotāju un patērētāju  sadarbību u.c. Praktiski visi pasniedzēji un 



zinātniskie darbinieki, kas īsteno materiālzinātĦu studiju programmu ir aktīvi  LMPB 
biedri.
Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības  2000. gadā 
vienojās dibināt LU un RTU līgumsabiedrību - Valsts materiālzinātĦu centrs. Centrs ir 
iecerēts kā universitāšu struktūrvienību līgumsabiedrība, kas veic pasaules 
zinātniskajam līmenim atbilstošus kompleksus pētījumus materiālzinātnēs, sekmē 
starpdisciplinārās augstākās izglītības attīstību, tajā skaitā visaugstākās kvalifikācijas 
kadru sagatavošanu un veicina pētījumu rezultātu izmantošanu valsts tautsaimniecībā.
Ilgstoša sadarbība RTU Polimērmateriālu institūtam ir ar  Tallinas tehniskās 
universitātes Polimēru materiālu katedru un KauĦas tehnoloăijas universitātes 
Organiskās tehnoloăijas katedru. Ikgadējos simpozijos (BALTIC POLYMER 
SYMPOSIUM) un konferencēs (INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING MATERIALS & 
TRIBOLOGY) to dalībnieki dalās pieredzē par mācību un zinātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disertācijām. 
2003. gadā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organizēja RTU Polimērmateriālu 
institūts.
Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku 
projektu ietvaros (6. pielikums). Ārzemju universitātēs stažējas pasniedzēji un 
studenti.
06.02.2003 – 01.05.2003. Fridriha Sillera Jēnas universitātē (Vācija) studēja 
bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes”  III kursa  studenti Dagnija ŽūriĦa 
un Jānis Ločs.

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM

Bakalauru studiju programmas “Materiālzinātnes” absolventi turpina studijas maăistru
studiju programmā “Materiālzinātnes”, kuras pirmais izlaidums būs 2004. g. jūnijā, 
tāpēc nav atsauksmju no reālajiem darba devējiem.
Uzsākot  studentu uzĦemšanu bakalaura studiju programmā “Materiālzinātnes”, tika 
veikta potenciālo darba devēju aptauja. Vēstulē vairāk kā 60 uzĦēmumi un 
organizācijas tika informēti par jauno studiju programmu. Vēstulei pievienoto 
aptaujas ankešu analīze (atsaucība bija neliela) liecināja  par 7 uzĦēmumu 
ieinteresētību studiju programmas īstenošanā .
Studiju programmu “Materiālzinātnes”  pozitīvi novērtēja  arī profesionālās 
asociācijas: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība un Latvijas Būvmateriālu ražotāju 
asociācija .
Tā kā studiju programmu “Materiālzinātnes” pirmie absolventi  no RTU būs tikai  
2004. g. jūnijā, pašnovērtējuma ziĦojumam pievienota (7. pielikums) darba  devēju 
2003./2004. m.g. aptaujas analīze par MĖF studiju programmas „Ėīmijas 
tehnoloăija” absolventu sagatavotību zinātniskajam un praktiskajam darbam.
Aptauju anketās atzīmēta studentu laba teorētiskā sagatavotība, bet nepietiekoši 
apgūtas praktiskās iemaĦas ražošanā. Runājot par atšėirībām starp agrāk un pēdējos 5 
gados beigušajiem speciālistiem dažos gadījumos atzīmēts, ka tagadējiem 
absolventiem ir labāka profesionālā sagatavotība darbam. Samērā augstu novērtēta 
absolventu atbildības sajūta, disciplinētība, mērėtiecība un iniciatīva darbā, vēlme 
mācīties. Lai gan absolventu autoritāte kolēău vidū ir pietiekama, ne tik augstu 
novērtējumu guvusi komunikabilitāte un sabiedriskā aktivitāte. Darba devēji vēlas 
redzēt labāku sagatavotību darba drošības, ekonomikas likumdošanas jomā, kā arī 
vairāk attīstītu spēju atrast problēmas risinājumu jebkurā situācijā, bez tam labākas 
svešvalodu zināšanas un praktiskās iemaĦas.  



Programmu „Materiālzinātnes” studenti piedalās MĖF rīkotajās gadskārtējās karjeras 
dienās, kurās tiekas ar potenciālajiem darba devējiem.
2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakses nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā.
2003. g. 14. novembrī notika programmu „Materiālzinātnes” pasniedzēju un studentu 
tikšanās  ar  pārstāvjiem no IBNA INSPECTION, BŪVMATERIĀLU RAŽOŠANAS 
ASOCIĀCIJAS, POLIMĒRU TESTĒŠANAS LABORATORIJAS, SIA PLASTIKA, 
SIA POLIŪRS, SIA ERGO UN REHAU SIA, kurā potenciālie darba devēji iepazinās 
ar mācību programmu struktūru un izteica priekšlikumus mācību priekšmetu 
pilnveidošanai.
Ir  tādi ierosinājumi kā: 

• studentiem vēlams saistīties ar darba devēju jau studiju laikā, 
• ražotājiem un universitātei biežāk jāapmainās ar informāciju par mācību 

programmām un izmaiĦām tajās. 

39. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studentu zināšanas novērtē saskaĦā ar RTU Rektora 2001. g. 16. janvāra rīkojumu     
Nr.3-10 „Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”, Ħemot vērā mācību 
priekšmeta aprakstā paredzētās prasības (piem. aktivitāte lekcijās un semināros, 
praktisko un laboratorijas darbu izpilde, grupu darbs, piedalīšanās diskusijās, mājas 
uzdevumu un kontroldarbu savlaicīga izpilde un kvalitāte u.c.)
Studenti eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam 
„Par eksāmenu kārtošanu RTU”.

Bakalaura darba izstrāde

InženierzinātĦu bakalaura grāda iegūšanai ir jāizpilda bakalauru studiju programma 
un jāaizstāv bakalaura darbs. Bakalaura darba izstrādāšanu, noformēšanu un 
aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU nolikumam par akadēmisko studiju bakalaura 
darba izstrādāšanu un novērtēšanu (RTU Senāta 2003. g. 15. decembra lēmums, 
protokols Nr.482), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par 
bakalaura darbu un MĖF norādījumiem par studiju noslēguma darbu noformēšanu 
(2003g.). Lēmumu par bakalaura grāda piešėiršanu pieĦem MĖF Dome. 
Bakalaura studiju programmas “Materiālzinātnes” bakalauru darbu tēmas ietver sevī 
plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, silikātu materiāli, 
biomateriāli u.c.), skat. 8. pielikumu. 
Studiju procesa kvalitāti vērtē, apspriežot fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas 
studiju programmas pieteikumu (programmas nepieciešamība, programmas saturs, 
apjoms, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām programmām) kā arī jaunu 
mācību priekšmetu pieteikumus (priekšmeta saturs, apjoms, pasniedzēja kvalifikācijas 
atbilstība studiju programmas mērėiem u.c.). Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību 
procesu saistītie nolikumi.
Fakultātes Domes sēdēs caurmērā 2 reizes gadā dekāna vietnieks mācību darbā ziĦo 
par studiju procesa norisi un problēmām fakultātē. 
Materiālzinību studiju programmas problēmas detalizēti tiek apspriestas 
Polimērmateriālu institūta padomes sēdēs, pieaicinot citu struktūrvienību darbiniekus, 
kuri saistīti ar studiju procesu. Tiek analizēts priekšmetu saturs, lekciju, laboratoriju 
un praktisko  nodarbību metodoloăija u.c. jautājumi, kā arī fakultātes stratēăijas un 
tālākas attīstības problēmas, sagatavoti materiāli apstiprināšanai Domē un RTU 
Senātā.  



40. STUDENTI
2. tabula

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMĀ  
“ MATERIĀLZINĀTNES “

   Mācību gads
2001./2002. 2002./2003. 2003./2004.

Iesniegumu skaits 14 22 11
Ieskaitīti 14 22 11
2003./2004.m.g.       
2. semestrī studē

      
7 (50 %) 14 (63,6 %) 8 (72,7 %)

SaĦem stipendiju
2003./2004.m.g.

Ls  12.-  4 stud.
Ls  10.-  3 stud.
1 students akad. 
atvaĜinājumā

Ls  12.-  2 stud.
Ls  10.-  2 stud.
Ls    8.-  8 stud.

Ls 8 – 3 stud.

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmā “ Materiālzinātnes “ pašlaik studē 30 
studenti, maăistru programmā – 25 studenti. (kopā programmās – 55 studenti).

Satraucošs ir fakts, ka 2003./2004. m. g. netika aizpildītas budžeta studiju vietas, kas 
uzskatāms par draudu studiju programmai.
Pirmajos divos kursos par nesekmību atskaita 40 – 50% studentus. Studentu aptaujas 
analīzes (8.pielikums). liecina, ka studenti par grūtākajiem uzskata vispārīgos 
priekšmetus -  elektrotehniku un elektroniku, fiziku , matemātiku, materiālu apstrādi 
un pārstrādi. Galvenie iemesli, kas traucē labi apgūt priekšmetus ir:

• mācību līdzekĜu trūkums,
• sarežăīta un plaša viela.

Anketu izpildītāji ir paškritiski un uzskata , ka nepietiekamas ir valodu zināšanas un 
priekšzināšanas atsevišėos priekšmetos. Tikai pa vienam studentam no II un III kursa 
negatīvi vērtē pasniedzēju kvalifikāciju. 
Iepriecinošs ir fakts, ka 2003./2004. m. g. ziemas sesiju ar Ĝoti labiem rezultātiem 
nokārtoja II kursa studenti Bakradze un Zavickis, kuri nopietni iesaistījušies arī 
zinātniskajā darbā.
Studentu sekmes stabilizējas, sasniedzot III kursu (2. tabula - visi studējošie saĦem 
paaugstinātas stipendijas). Līdzīga  aina vērojama arī maăistratūrā, kurā studē vairāki 
izcilnieki – nākošie kandidāti doktorantūras studijām.

3. tabula

AR STUDIJU PROGRAMMU "MATERIĀLZINĀTNES" SAISTĪTO 
STUDENTU STIPENDIJAS UN APBALVOJUMI (2002. - 2003. g.)

Balvas un stipendijas Studenti Gads

LZA M.StrautmaĦa-A.IeviĦa balva jaunajiem 
zinātniekiem 

Merijs Meri  Remo 2002

Latvijas Izglītības fonda mērėprogrammas 
“Izgl ītībai, zinātnei un kultūrai” stipendija 
specialitātē “Aizsardzība pret koroziju”

Merijs Meri  Remo

Gaidukovs Sergejs

2002./2003.

2003./2004.

2002./2003.



Atzinības raksts ( Nr.508) 

 par teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko 
darbību, atzīmējot RTU 140.gadadienu

Atzinības raksts ( Nr.558)

par teicamām sekmēm studijās un aktīvu 
sabiedrisko darbību, atzīmējot Latvijas 
Republikas proklamēšanas 85. gadadienu

Gaidukovs Sergejs

Cimmermane AiguĜa

2002.

2003.

Daudzi studenti (arī viĦu zinātniskie vadītāji) par savu darbu ir saĦēmuši Latvijas 
ZinātĦu Akadēmijas, Latvijas Izglītības fonda u.c. apbalvojumus, prēmijas, stipendijas 
un citas atzinības (3. tabula).

41. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Bakalauru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, 
institūtu un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā 
piedalās arī citu RTU fakultāšu pasniedzēji, kā arī LU mācību spēki.

4. tabula

BAKALAURU STUDIJU PROGRAMMAS “MATERIĀLZINĀTNES” APMĀCĪBU 
REALIZĒJOŠĀS STRUKTŪRVIENĪBAS, MĀCĪBU SPĒKI UN STUDIJU 
DISCIPLĪNAS (izĦemot humanitāros, sociālos un pedagoăijas priekšmetus)

Nr Uzvārds, vārds Amats Zin. grāds Pasniedzamie priekšmeti
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĖAS ĖĪMIJAS FAKULTĀTE

Polimērmateri ālu institūts.  

KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Ievads materiālzinātnē , Virsmas 
un robežprocesi 

Knite Māris profesors Dr. hab. fiz. Materiālu struktūra un īpašības
Reihmane 
Skaidrīte

 profesore Dr. inž. Šėiedrmateriāli  

Dzenis Mārcis as. profesors Dr. inž. Materiālu novecošana  
Jure Māra profesore Dr..ėīm. Informācijas prasme
Kajaks Jānis docents Dr. inž. Koksnes materiāli , Materiālu 

apstrāde un pārstrāde, Polimēru 
materiāli 

Mālers Laimonis as. profesors Dr. ėīm. Adhezīvi un pārklājumi, 
Materiālu izvēles pamati 

Vīksne Armanda vad.zin.līdz. Dr. inž. Materiālu reciklēšana un 
ekoloăija 

Merijs-Meri Remo doktorants Maă. Inž. Kompozītmateriāli

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa 

Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Neorganiskie materiāli, Silikātu 
un polimēru materiāli 
būvniecībai 



Inform ātikas un programmēšanas katedra
Lavendels Jurijs docents Dr.inž. Datormācība 

Starojuma inženierfizikas profesora grupa
Ozols  Andris profesors Dr.hab.fiz. Fizika

Elektrotehnikas profesora grupa
NadežĦikovs 
ĥikita

as. 
profesors

Dr.fiz. Elektrotehnika un elektronika 

Radielektronikas aparātu projekt ēšanas un ekspluatācijas profesora grupa
Jankovskis Jānis profesors Dr.hab.inž. Elektronikas materiāli, Elektrība 

un magnētisms
Tēlotājas ăeometrijas un inženierdatorgrafikas profesora grupa

Auzukalns  Jānis docents Dr.inž. Tēlotāja ăeometrija un 
inženiergrafika 

Nepārtraukt ās vides mehānikas profesora grupa
Vība Jānis profesors Dr.hab.inž. Mehānika 
Gonca Vladimirs as. 

profesors
Dr.inž. Deformējamo materiālu 

mehānika 
Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesora grupa

Balcers Edgars profesors Dr.inž. Kvalitātes kontrole 
(novērtēšana) un sertifikācija  

Civil ās aizsardzības profesora grupa
JemeĜjanovs 
Anatolijs

profesors Dr.hab.inž. Civilā aizsardzība 

Mikroekonomikas  profesora grupa
Gode Natālija docents Dr.ekon. Ekonomika 

Ražošanas un uzĦēmējdarb ības  profesora grupa
Survilo Tatjana docents Dr.inž. Vadības organizācija uzĦēmumā 

UzĦēmējdarb ības vadīšanas profesora grupa
Ėipsna Jānis as. 

profesors
Dr.ekon. Tiesību pamati 

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE
CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS

Muktepavela Faina docente Dr.fiz. Metāli un sakausējumi 

Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu bakalaura studiju 
programmā nodrošina   22 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās 
un zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma ir attēlots 5. tabulā.

5. tabula

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas
Profesori As. profesori Docenti Lektori

12
(54,6 %)

4
(18,2 %)

5
(22,7 %)

1
(4,5 %)

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas

Habilitētie 
zinātĦu doktori

ZinātĦu doktori Maăistri 
Bez akadēmiskā 

grāda

9
(40,9 %)

12
(54,6 %)

1
(4,5 %)

-
-

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi):
25 -30 40 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 70



priekšmetu ietvaros veicamo laboratorijas darbu un praktisko darbu klāsta 
paplašināšana un pilnveidošana. Pašreiz dominējošais izziĦas materiāls studentiem ir 
lekciju konspektu pirmie varianti, uzskatāmā (izdales) materiāla komplekti, vai arī abi 
minētie veidi elektroniskā formā. Pilnīgi izstrādātu lekciju konspektu un mācību 
grāmatu izdošanu kavē laika trūkums. Pasniedzējiem nav iespēju saĦemt atvalinājumu 
mācību grāmatu sagatavošanai.    
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas ir augsta (ievērojami augstāka nekā RTU 
kopumā). Tajā pašā laikā  pasniedzēju vidējais vecums neapšaubāmi ir liels. Zemās 
pasniedzēju algas (salīdzinot ar ierēdĦu algām) ir būtisks šėērslis talantīgu jauniešu 
iesaistīšanai studiju un zinātniskajā darbā. 
Sākot ar 2002/2003. m.g. studiju procesa realizēšanā tika izdarītas izmaiĦas – 
vairākus mācību priekšmetus pārĦēma gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, 
doktorants            R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča ).
Jaunu mācību spēku kalvei vajadzētu būt MĖF doktorantūrai. Pašreiz doktorantūra ir 
pieejama sekojošos ar materiālzinībām saistītos virzienos: 

• polimēru materiālu un kompozītu tehnoloăija,
• silikātu un augsttemeratūras  materiālu ėīmija un tehnoloăija. 

2004./2005. m.g. sagaidāmi pirmie doktoranti, kas absolvējuši akadēmisko maăistra 
programmu "Materiālzinātnes". II kursa maăistru labās sekmes (visi studenti saĦem 
paaugstinātas stipendijas) un RTU pasākumi doktorantūras attīstībai (kredītu iespējas, 
ES fondu piesaiste, jauno doktoru, kuri strādā RTU atbalsts) ir nopietns garants 
spējīgu, jaunu cilvēku ienākšanai studiju procesā.

42. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE

Apkopojot akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Materiālzinātnes" 
pašnovērtējuma rezultātus, iespējams izdarīt pašreizējā stāvokĜa analīzi un konkretizēt 
nākošajā mācību gadā  veicamos pasākumus pašnovērtējuma gaitā atklāto trūkumu 
novēršanai

6. tabula

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
"MATERIĀLZINĀTNES" SITUĀCIJAS ANALĪZE

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes

1. Darba

tirgus

• Pietiekami liels sagatavojamo 
speciālistu potenciālo darba vietu 
klāsts 

•Zems inženierzinātĦu izglītības 
prestižs Latvijā

• Salīdzinoši nelielās gaidāmās 
darba algas var kĜūt par iemeslu 
jauno speciālistu aizplūšanai  uz 
citām, labāk apmaksātām  darbības 
jomām un  izbraukšanai uz 
ārzemēm

3. Personāls • Augsta akadēmiskā personāla 
kvalifikācija un atbilstība profilam, 
regulāra kvalifikācijas celšana

• Regulāra lekciju kursu un citu 
nodarbību veidu kvalitātes 
uzlabošanas virzienu apspriešana, 
dalība semināros un kolokvijos

• Visu pasniedzēju aktīva 
piedalīšanās Latvijas un starptautisku 
zinātnisku projektu izstrādē; darba 
rezultātu publicēšana starptautiski 

• Liels vidējais pasniedzēju vecums 

• Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju

• Nepieciešamība zemās  darba 
samaksas dēĜ pasniedzējiem strādāt 
papildus algotu darbu citās darba 
vietās (pamatā savā profesijā).

• Nav iespēju apmaksātam 
stažēšanās laikam (8 nedēĜas) 
ārzemēs vai ražošanā (kā to nosaka 



•  noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes sevišėi nepieciešamas šiem speciālistiem 
firmu perspektīvo attīstības plānu realizēšanai
izpildīts daĜēji – tikšanās laikā ar IBNA INSPECTION, BŪVMATERIĀLU 
RAŽOŠANAS ASOCIĀCIJAS, POLIMĒRU TESTĒŠANAS LABORATORIJAS, 
SIA PLASTIKA, SIA POLIŪRS, SIA ERGO UN REHAU SIA firmu pārstāvjiem
•  apkopot firmu speciālistu pārkvalificēšanās un kvalifikācijas paaugstināšanas 
nepieciešamību
izpildīts daĜēji – tikšanās laikā ar IBNA INSPECTION, BŪVMATERIĀLU 
RAŽOŠANAS ASOCIĀCIJAS, POLIMĒRU TESTĒŠANAS LABORATORIJAS, 
SIA PLASTIKA, SIA POLIŪRS, SIA ERGO UN REHAU SIA firmu pārstāvjiem
•  pilnveidot bakalauru studiju programmas „Materiālzinātne” laboratoriju un 
praktisko nodarbību saturu un materiālo nodrošinājumu. 
izpildīts daĜēji – notiek nepārtraukta priekšmetu pasniegšanas metožu pilnveidošana

* - visi iepriekšējā mācību gadā plānotie pasākumi jāturpina, to pilnīga izpilde nav 
iespējama 

 Kopsavilkums

•  akadēmiskā bakalaura studiju programma “Materiālzinātnes” pamatā Ĝauj sasniegt 
izvirzītos mērėus 
•  programma maksimāli sakrīt ar  studiju organizēšanā iesaistīto mācību spēku 
pedagoăisko un profesionālo kvalifikāciju un  zinātniskā darba interesēm 
•  programmu paredzēts pakĜaut regulārām korekcijām, sekojot izmaiĦām izglītības 
likumdošanā un vidējās izglītības līmeĦa maiĦai, kā arī reaăējot uz materiālu dizaina 
un ražošanas industrijas izmaiĦām Latvijā un pasaulē
•  mācību spēkiem ir augsta kvalifikācija un  pieredze materiālzinātĦu priekšmetu 
pasniegšanā
•  pasniedzēji veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu jomās, kas saistītas ar 
dažādu materiālu dizainu, struktūras pētījumiem, tehnoloăiju;  pētnieciskajā darbā tiek 
iesaistīti studenti
•   sadarbība ar valsts pētnieciskajiem institūtiem un ražotnēm, kā arī ārzemju 
partneriem
•  darba tirgū absolventi ir pieprasīti
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas
•  fakultātes datornodrošinājums ir mūsdienu prasībām atbilstošs

2003./2004.m.g. laikā veicamaie pasākumi bakalauru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai 

• lai novērstu studiju programmas “Materiālzinātnes”  draudu, pastiprināt skolu 
absolventu informāciju un reklāmas pasākumus

• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu iesaistīt doktorantūras studijās 
akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” absolventus

• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi
• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā



Atbildīgais par akadēmisko
 bakalaura studiju programmu
 “MATERIĀLZINĀTNES” Prof. M. 
KALNI ĥŠ

Pašnovērtēšanās ziĦojumu
sagatavoja Prof. S. 
REIHMANE

2004. g.1. marts

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)

Vārds, uzvārds:  JURIS BLŪMS 
Personas kods: 180968-11508
Dzimšanas vieta: Jūrmalā, Latvijā
Dzīves vieta: Biėernieku ielā 216, dz.53, Rīga, LV-1075.
Darba vieta: RTU Tehniskās fizikas institūts, Starojuma inženierfizikas 

profesora grupa, asociētais profesors, Āzenes ielā 14, Rīga, LV-1048, tel. 7089071, 
9774351.

LR zinātniskais grāds, diploms #, specialitāte: Fizikas doktors (Dr.phys.) 
diploms Nr. 001410, cietvielu fizika.

Darbs akadēmiskās iestādēs:

01.2004. - asociētais profesors Rīgas Tehniskajā universitātē, Tehniskās fizikas 
institūtā, Starojuma inženierfizikas profesora grupā;
09.2003. – 01.2004 docents Rīgas Tehniskajā universitātē, Tehniskās fizikas
institūtā, Optikas profesora grupā;
09.2001. – 08.2003. – vieszinātnieks Essenes Universitātē Eksperimentālās fizikas 
institūtā (Vācija);
02.2001. – 08.2001. – pēcdoktorantūras studiju stažēšanās Tallinas tehniskajā 
universitātē (Igaunija), 



09.1997. – 09.2003. - docents Rīgas Tehniskajā universitātē, Tehniskās fizikas 
institūtā, Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupā;
06.1996. – 08.1997. – lektors Rīgas Tehniskajā universitātē, Fizikas katedrā
06.1995. – 06.1996. – asistents Rīgas Tehniskajā universitātē, Fizikas katedrā
02.1993. – 06.1995. – pasniedzējs Rīgas Tehniskajā universitātē, Fizikas katedrā

Profesionālās iemaĦas zinātniskajā darbā: pusvadītāju elektronisko īpašību 
pētīšana nehomogēnā elektriskā un magnētiskā laukā, cietvielu īpašību maiĦa 
izmantojot lāzeru starojumu, saules baterijās izmantojamo pusvadītāju materiālu 
pētīšana, ar lāzeru veidoto rentgenstaru avotu pētīšana, plazmas avotos veidoto 
rentgenstaru izmantošana ultraātro procesu pētīšanai cietvielās.

Profesionālās iemaĦas pedagoăiskajā darbā: lekciju lasīšana, semināru un 
laboratorijas darbu vadīšana vispārīgās fizikas kursā RTU studentiem (latviešu un 
angĜu valodā), fizikas pasniegšana sagatavošanas kursos (latviešu un angĜu valodā).

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā: Dalība LZP finansēto projektu Nr 
93633 un 960535 izpildē, IZM-RTU projektu izstrāde  2006, 2007 un 2008 g.g..

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 46 zinātniskie darbi; 11 mācību – 
metodiskie darbi.

Valodu prasme: latviešu, krievu, angĜu, vācu.

Darbs ārzemes augstskolās: 

1. 1.02.2001-31.08.2001 – Research Training Network “A challenging solar cell 
concept – the skilful interscalation of a nanostructured semiconductor by an 
Extremely Thin copper(indium) sulphide Absorber” HRPN-CT-2000-00141; (post-
doc, Tallinas Tehniskā universitāte, Igaunija), darba rezultāti publicēti: M.Krunks, 
O.Kijatkina, J.Blums, I.Oja, A.Mere, E.Mellikov. „Cost-effective sprayed CuInS2 
films for solar cells“. Proc. of 17-th European Photo-Voltaic Conference, 22-
26.10.2001. Munich, Germany, pp.1211-1214.

2. 3.09.2001. – 31.08.2003. Research Training Network “X-Ray Probing of the 
Structural Evolution of Matter”,  HPRN-CT-2000-00160 (vieszinātnieks, Essenes 
universitāte, Vācija), darba rezultāti publicēti: ”Femtosecond X-ray measurement of 
coherent lattice vibrations near the Lindemann stability limit”, K.Sokolowski-Tinten, 
Ch.Blome, J.Blums, A.Cavalleri, C.Dietrich, A.Tarasevitch, I.Uschmann, E.Förster, 
M.Kammler, M.Horn-von-Hoegen, D. Von der Linde, NATURE, vol.422, lpp. 287-
289 (2003) un vairākās (4) starptautiskajās un nacionālajās (4) konferencēs.

3. Lekciju lasīšana Somijā, Raahe Institute of Business and Technology, 14.-
18.11.2005., pasniedzēju apmaiĦas Erasmus programmas ietvaros.

Rīgā, 2008.g. 8. maijā J.Blūms

RTU Tehniskās fizikas institūta direktors, 
profesors Dr.h.fiz. M.Knite





Dzīves un darba gājums

Vārds, uzvārds: L īga BērziĦa-CimdiĦa

Dzimšanas gads un datums: 1951.gada 18.marts

Akadēmiskā kvalifikācija: Tehnisko zinātĦu kandidāte (1989), InženierzinātĦu doktore (1992) 
Silikātu un augsttemperatūras nemetālisku materiālu tehnoloăijā 

 
Disertācijas tēma: Stiklakeramika uz fosforu saturošu sistēmu bāzes.

Akadēmiskā izglītība un darba pieredze:

               Kopš 2006.       RTU Rīgas Biomateriālu Inovāciju un attīstības centra direktore.
               Kopš 2006.        RTU Biomateriālu ZP laboratorijas vadītāja.
               Kopš 2006.        RTU Vispārīgās ėīmijas tehnoloăijas 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 tehnoloăijas katedra - vadošā pētniece.

 1974.-1989. RPI Ėīmijas fakultātes Silikātu tehnoloăijas katedras laborante, vecākā 
laborante, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, laboratorijas vadītāja.

1979. - 1983. Neklātienes aspirantūra Rīgas Politehniskā institūta (RPI) silikātu un 
augsttemperatūras nemetālisko materiālu tehnoloăijas specialitātē

1974. Inženiera ėīmiėa tehnologa kvalifikācija keramikas un ugunsizturīgo materiālu 
specialitātē

1969. - 1974.  Studijas RPI Ėīmijas fakultātes Silikātu tehnoloăijas katedrā

Zinātniskās intereses: Stikla un keramikas ėīmija un tehnoloăija. Biomateriāli, to iegūšana, struktūras 
pētījumi un izmantošana medicīnā. Ekomateriāli un vides tehnoloăijas.

Zinātniskās aktivitātes: (Zinātniskās pētniecības projekti)

 2006.-2007.
EM Nr.6240-06/59 „Inovatīvu biomateriālu un perspektīvu 
keramisko materiālu prototipēšanas centrs” atbildīgā izpildītāja.

Kopš 2006. LZP Sadarbības pētījumu projekta
“Bio un ekomateriāli, materiālu un biosistēmu mijiedarbība” vadītāja.

Kopš 2006. ES PHARE Nr. 2003/004-979-0603/1/0026 Rīgas Biomateriālu inovāciju un 
attīstības centra vadītāja.

Kopš 2005. LZP projekta „Biokeramikas struktūras attīstība biofunkcionalitātes 
paplašināšanai” vadītāja.

Kopš 2005.
Valsts pētījumu programmas MODERNU FUNKCIONĀLU 
MATERIĀLU MIKRO- UN NANOELEKTRONIKAI, FOTONIKAI, 
BIOMEDICĪNAI UN KONSTRUKTĪVO KOMPOZĪTU, KĀ ARĪ 
ATBILSTOŠO TEHNOLOĂIJ IZSTRĀDE projekta 
"Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloăijas" izpildītāja 
un vadītāja. 

2002.-2005. Zinātniskās sadarbības projekta: “Materi āli Latvijas tautsaimniecībai: 
tehnoloăiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas 
pamatprincipu izstrāde” sadaĜas "Biomateriāli un medicīnas jaunās 
tehnoloăijas" atbildīgā izpildītāja.

 2001.-2004. LPZ granta "Biokeramikas sīkstruktūras mērėtiecīga izmaiĦa 
biofunkcionalitātes nodrošināšanai” vadītāja

1996.-2001. Valstiskās nozīmes programmas "Biomateriālu un medicīnas jaunās 
tehnoloăijas" atbildīgā izpildītāja.

1996.-2000. LPZ granta "Fāžu un robežvirsmu veidošanās procesu izpēte jaunu 
funkcionālu daudzkomponentu biokeramisku materiālu sintēzē" vadītāja.

1994.-1996. LZP granta "Biokeramikas bioaktivitātes pārbaudes metožu izstrāde" 
vadītāja.

1993.-1994. IZM TO pētījumu projekta "Hidroksilapatīta implantātmateriālu pārbaudes 



Starptautiskā sadarbība:

 2005.-2006. EK 6.ietvara Marie Curie projekta „Inovatīvās litogrāfiju tehnoloăijas”
(SoLiTech) dalībniece

Kopš  2002. EK 5.ietvara programmas INCO COPERNICUS 2  projekta "Dabas aizsardzība 
Balkānu valstīs: rūpniecisko minerālo atkritumu izmantošana ūdens attīrīšanas 
sistēmās un atkritumu novietĦu rekultivizācija" atbildīgā izpildītāja 

2002.-2004. Latvijas – Vācijas bilaterālā pētniecības projekta “Elektrovadoša titānu saturoša 
keramika bioloăiskam un tehniskam pielietojumam” atbildīgā izpildītāja

2001.-2004. EK 5.ietvara programmas INCO COPERNICUS  projekta "Rūpniecisko atkritumu 
reciklings un to kaitīgo komponentu iestrāde radioaktīvā starojuma 
aizsargmateriālos" atbildīgā izpildītāja

2000.-2003. Latvijas – Vācijas bilaterālā pētniecības projekta “Sekundāro izejvielu ieguve no 
Latvijas minerāliem rūpnieciskiem atkritumiem” atbildīgā izpildītāja

1996.-2000. Latvijas – Vācijas bilaterālā pētniecības projekta “Sekundāro izejvielu ieguve no 
Latvijas minerāliem rūpnieciskiem atkritumiem” atbildīgā izpildītāja

1994.-2000. EK 4.ietvara programmas projekta  EUREKA 294  "Biomateriāli"  atbildīgā 
izpildītāja 

1994.-1999. EK 4.ietvara programmas COPERNICUS projekta "Kaitīgu rūpniecisko atkritumu 
attīrīšana un izmantošana,  stikla keramisko materiālu ar multibarjerstruktūru 
izstrāde” atbildīgā izpildītāja 

Sabiedriskās aktivitātes:          

2001.-2003.
2007. -2009.

 Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrības Biomateriālu sekcijas vadītāja

Kopš 1994. Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrības biedre

Kopš 1996. ECerS žurnāla "Journal of the European Ceramic Society" redkolēăijas locekle.

Kopš 1995. Eiropas Keramikas biedrības padomes locekle

Kopš 1995. Biomateriālu standartu Latvijas tehniskās komitejas locekle

Kopš 1991. Latvijas zinātnieku savienības biedre

Rīgā, 2008.gada 7.maijā



Curriculum Vitae

1. Vispār īgās ziĦas

Iljo Dreijers

Personas kods 100539-10518

Dzimšanas vieta Rīga

Dzīves vietas adrese Rīga LV1016, Ievas iela 2

Izglītība – augstākā (inženieris-tehnologs, RPI diploms O Nr 417341)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

                InženierzinātĦu Doktors (RTU diploms B-D Nr 000158, 26.06.1992)

                Docents (PSRS AAK diploms ДЦ 003242, 05.05.1976)

                Tehnisko zinātĦu kandidāts (diploms МТН Nr o81548, 27.09.1971)

Nodarbošanās - RTU VĖT katedras docents

Valodu lietošanas prasmes
(vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme
Latviešu 5 5 5
Krievu 5 5 5
AngĜu 5 5 4
IgauĦu 5 5 3

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

Publikācijas kopsummā ap 130.

Pēdējo 6 gadu publikācijas un uzstāšanās konferencēs sk. 1. pielikumā –                   
20 nosaukumu.

Grāmatu recenzēšana (D.KalniĦa Nafta un vides problēmas,2006; J.Lemba Ėīmisko 
reakciju inženierija,2006)

Izpildītājs Socrates programme Grundtvig 2 Learning Partnership project 
„Sustainable development and Modern Information Technology in Adult Education” 
Nr.02-LVA01-S2G01-00012-1.

Izpildītājs LZP grantā Nr. 04.1271" Masas apmaiĦas procesu pētījumi jaunu, lētu un 
ekoloăiski tīru tehnoloăiju izstrādei". 

Latvijas eksperts Eiropas komisijas IPPC birojā BREF Surface Treatment Using 
solvents izstrādē

Ekspertīzes Ietekmes uz vidi novērtēšanas birojā  -  4
Kriminālelspertīze par Jelgavas cukurfabrīkas Lielupes piesārĦošanu



3. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)

oponētie promocijas darbi 

a) Janek Reinik. Methods of Purification of Xylidine-polluted Water. Tallinn 
Technical University, 2003.

b) Iveta Šteinberga. Kvazistatisku atmosfēras piesārĦojumu līmeĦu 
kompleksā analīze un modelēšana. Latvijas Universitāte, 2007.

vadītie maăistra darbi - 4

vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi - 8

vadāmie studiju priekšmeti 

ĖVT312 Ėīmisko procesu datormodelēšana 3KP

ĖVT318 Eksperimenta teorijas pamati 3KP

ĖVT320 Datormodelēšana 2KP

ĖVT408 Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde 2KP

ĖVT414 Datorprojektēšana 2KP

ĖVT416 Datormodelēšana 2KP

ĖVT503 Statistiskā procesu kontrole 2KP

ĖVT662 ĖT teorētiskie pamati 

                                                                                                                                                      

sagatavotie mācību līdzekĜi

1) Eksperimenta teorija – lekciju materiāli nodoti fakultātes bibliotekā

2) Praktiskās statistikas kursu cikla lekciju materiāls (PowerPoint slide 
show) uncīti mācību materiāli - izlikts internetā – vairāk nekā 15 MB

(Pieeja: www.ktf.rtu.lv -> mācību priekšmeti -> priekšmeti ar numuriem 
ĖVT408, ĖVT318, 303, 503)

profesionālā pilnveide

Training course TrainMic (Metroloăija ėīmijā), 

By Inst. Of Ref. Mat. And Measurements, Geel, Belgium, ViĜĦā 2002

cita būtiska informācija 

Sagatavoti un novadīti kvalifikācijas celšanas kursi MZLĖ fakultātes 
pasniedzējiem Eksperimentu plānošana ar RTU apstiprinātu programmu un 
izdales materiāliem CD diskā – 13 dalībnieki, 10 st. programma)

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)

LZP eksperts līdz 2004. gadam

EcoBalt konferences organizēšana un vadīšana – katru gadu



RTU promocijas padomes loceklis

I.Dreijers

2007.g.3.maijā 



CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Mārcis DZENIS

Dzimis: 1943.gada 21.februārī, Bauskas rajona Bārbeles ciemā 

Darba vieta un amats: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Polimēru materiālu tehnoloăijas katedras 
asociētais profesors, kopš 1998.gada
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes dekāna vietnieks zinātniskā 
darbā, kopš 1977.gada

Intereses: • Polimēru pārklājumi, adhēzija, starpfāzu un robežprocesi
• Materiālzinātne, materiālu novecošana
• Kultūras mantojuma konservācija un restaurācija
• Kultūras mantojuma konservācijas un restaurācijas izglītība

Valodas: • Latviešu, angĜu, krievu

Izglītība: • Inženieris ėīmiėis-tehnologs plastmasu pārstrādes tehnoloăijā,
Rīgas Politehniskais institūts (RPI), Ėīmijas fakultāte (ĖF), 1970

Kvalifikācija: • Tehnisko zinātĦu kandidāts plastmasu un stiklaplastu tehnoloăijā un 
pārstrādē, RPI, 1975

• Docents, 1983
• Tehnisko zinātĦu doktors (Dr.sc.ing.), 1992
• Asociētais profesors, 1998
 

 IeĦemtie amati: • Vecākais inženieris RPI, 1969-1971
• Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks RPI, 1971-1979
• Vecākais pasniedzējs RPI, 1979-1980
• Docents RTU, 1980-1998
• Asociētais profesors RTU, kopš 1998

Lekciju kursi: • Pigmenti un krāsvielas
 • Āda-materiālmācība
 • Ādas ėīmija  
 • Praktiskā konservācija (pamatkurss) 
 • Pārklājumu restaurācija
 • Materiālu novecošana

• Polimēru materiālu vecošana 
• Zinātniskie semināri

Patreizējās zinātniskās 
intereses:

• Polimēru pārklājumi, virsmas un robežprocesi kompozītmateriālos
• Organisko materiālu konservācija un restaurācija

Vieszinātnieks: • Abo Universitāte, Somija, 1982 
• Madrides Matērijas struktūras pētījumu institūts, Spānija, 1993, 1995

Profesionālās 
aktivitātes un 

piedalīšanās biedrībās:

• dekāna vietnieks zinātniskā darbā,
• RTU Senāta loceklis,
• MĖF Domes loceklis,
• RTU zinātniski–tehniskās komisijas loceklis
• RTU Izdevniecības padomes loceklis
• MĖF Zinātnes komisijas priekšsēdētājs,
• MLK Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs,
• ES Struktūrfonda Nacionālās programmas projekta ″Atbalsts RTU doktorantūras 

attīstībai″ atbalsta piešėiršanas komisijas loceklis un MLĖF koordinators,
• ES Struktūrfonda Nacionālās programmas ″Atbalsts zinātniskās infrastruktūras 

modernizācijai valsts zinātniskajās organizācijās″ projekta Nr 6 ″RTU pētniecības 
aprīkojuma un infrastruktūras atbalsts materiālzinātnes, vides zinātnes un 
ekoloăijas, organiskās ėīmijas un farmācijas nozarēs″ projekta vadītājs,

• RTU SZK organizācijas komisijas loceklis un sekcijas ″Materiālzinātne un lietišėā 
ėīmija″ organizācijas komitejas priekššēdētājs,



Māras Jures dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae)

1. Vispārīgās ziĦas
Vārds, uzvārds: Māra JURE
Personas kods: 130961-11568
Dzimšanas vieta: Lielplatones ciems, Jelgavas rajons, Latvija

Dzīves vietas adrese:Kalnciema 9A, Rīga, LV-1048
Izglītība: 

Augstākā (inženiere ėīmiėe-tehnoloăe specialitātē “Bioloăiski aktīvo 
savienojumu ėīmija un tehnoloăija”; Rīgas Politehniskais institūts (RPI), 
Ėīmijas fakultāte, 1986.)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Ėīmijas zinātĦu doktore (04.05.1992., Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 
diploms B-D N# 000096);
Ėīmijas zinātĦu kandidāte (disertācijas nosaukums: “6,9-Diaizvietoto purīnu 
un to analogu sintēze un īpašības"; 15.05.1991., RPI, diploms XM N#022995). 

Nodarbošanās:
No 01.02.2002. RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 

(MLĖF) profesore;
No 2000.g. RTU MLĖF Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas 

tehnoloăijas profesora grupas (katedras) vadītāja;
1998.-2002. RTU MLĖF asociētā profesore;
No 1993.g. RTU MLĖF dekāna vietniece mācību darbā;
1993.-1998. RTU MLĖF docente;
1991.-1993. RTU Ėīmijas tehnoloăijas fakultātes lektore;
1990.-1991. RPI Ėīmijas fakultātes pasniedzēja;
1986.-1987. RPI Ėīmijas fakultātes pasniedzēja-stažiere;
1983.-1984. RPI Ėīmijas fakultātes laborante. 

Valodu lietošanas prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā valoda;
AngĜu valoda – brīvi pārvaldu;
Krievu valoda – brīvi pārvaldu.

Citas būtiskas ziĦas (pēc pretendenta ieskatiem): -

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (2002.-2008.)
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs:

Starptautiskā Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projekta „Ilgspējīga 
biodīzeĜdegvielas ražošana no atjaunojamiem resursiem un taukvielu 
atkritumiem” (no 2006.) Latvijas puses apakšprojekta vadītāja;

Latvijas zinātĦu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 
programmu dalībnieks vai vadītājs: 

8 LZP, IZM un iestāžu projektu vadītāja (2002.-2007.):
1) LZP grants „Piridīni kā analgētiėi un antidepresanti” (2001.-2004.),
2) LZP grants „Latvijā perspektīvo augu kultūru eĜĜu pētījumi” (2001.-

2004.),
3) LZP grants Nr. 05.1691 „Augu eĜĜas kā izejviela dažādu vērtīgu 

produktu ražošanai” (no 2005.),
4) LZP grants „HofmaĦa pārgrupēšanās pielietojums stereoselektīvajā 

neparasto α-aminoskābju sintēzē” (no 2005.),
5) IZM-RTU projekts Nr. 6969 „Atkritumu izmantošana alternatīvās 



enerăijas iegūšanai” (2005.),
6) LZP Sadarbības projekts Nr. 06.0034.1 „BiodīzeĜa ieguves 

tehnoloăijas ekonomiskie un ekoloăiskie uzlabojumi” (no 2006.),
7) IZM-RTU projekts Nr. U7095 „Uz augu eĜĜām bāzētas motorzāău ėēžu 

eĜĜas ražošanas tehnoloăijas izstrāde” (2006.),
8) Valsts SIA „Vides projekti” projekts „Motorzāău biodegradējamo ėēžu 

eĜĜu izstrāde no Latvijā ražotām, atjaunojamām izejvielām” (2007.),
9) IZM-RTU projekts „Biodegradējamas harvesteru hidrauliskās eĜĜas 

kompozīcijas izstrāde” (2008.).
Izpildītāja projektā Nr. 7023 „EM Tehnoloăiju pārneses kontaktpunkts” 

(vadītājs prof. V.Kampars, 2006.).
Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:

LZP nozares “Tehnoloăijas zinātniskie pamati” (5.3. Farmācijas tehnoloăija) 
ekspertu komisijas locekle (no 2004.g.);

nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs:
Latvijas Ėīmijas biedrības biedre (no 1992.), Valdes locekle (no 1996.) 
viceprezidente (no 2000.);
Latvijas Zinātnieku Savienības biedre (no 1991.);

saĦemtie patenti un licences: -
nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē (2002.-2008.): 9

publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos: 9
raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi): -

monogrāfijas: -
            mācību grāmatas: -
 citas publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē: 2;

piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 
(referātu autori, nosaukums, konferences nosaukums, tās norises laiks un vieta): 21;
piedalīšanās ar referātu citās konferencēs: 11;
cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):

citas publikācijas: 13.

3. Pedagoăiskā darbība (2002.-2008.)
vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju):

Dace Šantare - disertācija “2(1H)-Oksooksazolo[5,4-b]piridīnu sintēze un 
īpašības” (03.05.2002.);

recenzētie promocijas darbi (norādot personas):
Ilga Mutule – disertācija “Mikrovi ĜĦu pielietojums organiskajā sintēzē” 
(30.08.2006.);

studiju programmas vadīšana:
Ėīmijas un ėīmijas tehnoloăijas nozares studiju programmu komisijas locekle;
Materiālzinātnes nozares studiju programmu komisijas locekle;
Piedalīšanās studiju programmu „Ėīmija” un „Ėīmijas tehnoloăija” bakalauru, 
inženieru, maăistrantūras un doktorantūras studiju programmu un plānu 
izstrādē;
Atbildīgā par studiju programmu „Ėīmija” un „Ėīmijas tehnoloăija” 
akreditāciju.

vadītie maăistra darbi (skaits): 5;
vadītie bakalaura darbi (skaits): 8;
vadītie kvalifikācijas darbi (skaits): 4;
studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos):

Izstrādāti lekciju kursi, to programmas, uzrakstīti lekciju konspekti, kolokviju 



programmas, uzdevumu krājumi, lekciju izdales materiāli)
bakalauru studijām: 
1. Organiskās sintēzes metodes (no 1990; 3 KP);
2. Elektronu nobīdes un saišu reorganizācijas mehānismi organiskos 

savienojumos (no 1997; 3 KP);
3. Reakciju tipi organiskajā sintēzē (1997; 3KP);
4. Reakciju mehānismi organiskajā ėīmijā (angĜu valodā, 1997; 5 KP);
5. Ėīmisko vielu pārvaldība (no 2003; 2 KP);
6. Ėīmijas informātika (no 1998; 2 KP);
7. Informācijas prasme (no 2001; 2 KP);
8. Ievads studiju nozarē (1 KP);
maăistru un inženieru studijām:
9. Organisko savienojumu sintēzes izmeklētas nodaĜas (no 1995; 6 KP);
10. Ārstniecisko vielu ėīmija un to atbilstība (7 KP);
11. Ārstniecības vielu ėīmijas un tehnoloăijas izmeklētas nodaĜas (2 KP);
doktorantūras studijām:
12. Heterociklu ėīmijas izmeklētas nodaĜas (7 KP);
13. Lipīdu ėīmija (15 KP).

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks:
MLĖF ECTS (European Credit Transfer System; Eiropas kredītpunktu 
pārneses sistēmas) koordinatore;
Latvijas nacionālā ECTS koordinatore (no 2000.g.); 
starptautiskā eksperte ECTS/DS jautājumos (no 2000.g.).

sagatavotie mācību līdzekĜi:  11;
tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 
augstskolās un pētniecības iestādēs: 

RTU IT dienesta organizētais apmācības seminārs darbam E-studiju vidē 
(2007.);
RTU RBS apmācības kurss informātikā (2007.);
Piedalīšanās ikgadējos EK organizētajos ECTS koordinātoru un BoloĦas 
procesa veicinātāju starptautiskajos semināros;
Piedalīšanās RTU ikgadējos metodiskajos semināros (ar metodiskajiem 
darbiem, prezentācijām, kā metodisko darbu recenzente);

cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
ESF projekta Nr. 2006/0140/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./ 0013/0007 
„ĖIPARI – Ėīmijas izglītības un profesionālās apmācības resursi Internetā” 
vadītāja (2006.-2007.);
ESF projekta Nr. 2007/0081/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/ 3.2.3.2./0020/0007 
„RTU studiju programmas „Ėīmijas tehnoloăija” pilnveide ievērojot BoloĦas 
procesa rekomendācijas” vadītāja (2007.-2008.);
Latvijas BoloĦas procesa veicinātāju grupas dalībniece (no 2004.g. oktobra).;
Uzstāšanās starptautiskajos un republikāniskajos semināros un konferencēs 
par pedagoăiskajiem jautājumiem: 10 (skat. pielikumu);
Ikgadējo republikānisko semināru organizēšana un priekšlasījumi Latvijas 
augstskolu ECTS un ERASMUS koordinatoriem, mācību prorektoriem par 
ECTS un DS jautājumiem;
Vieslekcijas par ECTS un DS jautājumiem Latvijas un ārzemju augstskolās 
(RTU, RPIVA, Banku Augstskola, Rēzeknes Augstskola u.c.); 
ECTS/DS eksperta vizītes Eiropas augstskolās (Rumānijā, Igaunijā, Lietuvā);
Staptautiskā eksperte ėīmijas un ėīmijas tehnoloăijas studiju programmu 
akreditācijā (Tallinas Tehniskā universitāte, Tartu universitāte).



4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
LZA un ārvalstu ZA locekĜi:

LZA korespondētājlocekle (no 2005.g.);
promociju padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi:

RTU Promocijas Padomes P-01 locekle (no 2004.g.);
LZP nozares “Tehnoloăijas zinātniskie pamati” (5.3. Farmācijas tehnoloăija) 
ekspertu komisijas locekle (no 2004.g.);
RTU MLĖF Profesoru padomes locekle;

zinātnisko žurnālu redkolēăijas locekĜi:
RTU MLĖF Zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas locekle;

Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekĜi;
starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču organizācijas un 
programmu komiteju vadītāji un locekĜi:

Starptautiskās Heterociklu Ėīmijas biedrības (ISHC) biedre (no 1996.);
Amerikas Ėīmiėu biedrības (ACS) biedre (no 1997.);

citi augstskolā veicamie pienākumi (piemēram, prodekāns, Senāta loceklis, Konventa 
loceklis, darbs dažādās komisijās u.tml.):

RTU Senāta locekle (no 2003.) un priekšsēdētāja (no 2006.g. jūnija);
RTU Senāta Likumdošanas komisijas vadītāja (no 2006.g. jūnija);
RTU Rektora Padomes locekle (no 2006.);
RTU MLĖF Domes locekle (no 1993.g.);
RTU MLĖF dekāna vietniece mācību darbā (no 1993.g.);
RTU MLĖF Bioloăiski aktīvo savienojumu ėīmijas tehnoloăijas katedras 
vadītāja (no 2000.);

cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
EK ieteiktā Latvijas ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas) 
koordinatore (no 2000.g.), 
Eiropas Komisijas uzdevumā ECTS starptautiskā eksperte (no 2001.g.),
Latvijas BoloĦas procesa veicinātāju grupas dalībniece (no 2004.g.).

2008.gada 15.maijā



Dzīves un darba g ājums (CV)

Vārds, uzvārds:   Jānis  KAJAKS

Darba vieta un ieĦemamais amats:Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un 
lietišėās ėīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts,  Polimēru materiālu tehnoloăijas 
katedra, asoc.prof.

Personas kods:   020246-11519

Dzimis: 1946.g. 2.februārī

Valodas:latviešu, angĜu, krievu

Adrese:RTU Polimērmateriālu institūts, Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra, Āzenes ielā 
14/24, Rīga, LV1048, Latvija, tālr.7089219, fax 371-761-5765

Izglītība: Rīgas 2.vidusskola  (1964),  Rīgas Politehniskais Institūts (1969), neklātienes 
doktorantūra (1974-1978)

Kvalifikācija: tehnisko zinātĦu kandidāts (1978), docents (1985), LR inženierzinātĦu doktors 
(1992) B-D No 000160 polimēru kompozītu tehnoloăija

IeĦemamie amati:Rīgas Politehniskais institūts, Polimēru ėīmiskās tehnoloăijas katedra, 
asistents (1969), vecākais pasniedzējs (1972), Rīgas Tehniskā Universitāte, 
Polimērmateriālu institūts, docents (1985), Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra, 
asoc.prof. (2007).

Lekciju kursi un laboratorijas darbi: 
*Materiālzinību pamati*, *Polimēru materiālu reciklizācija*, *Polimēru materiālu 
pārstrāde*, *Koksnes ėīmija*,*Polimēru materiāli,*Perspektīvie polimēru materiāli*, 
Koksnes materiāli*,*Materi ālu pārstrāde un apstrāde*, “Dabas un speciālas nozīmes 
polimēru materiāli”.

Zinātniskās intereses:
Polimēru materiālu tehnoloăija, heterogēnas polimēru kompozītu sistēmas uz pirmējo 
un otrreizējo poliolefīnu, dabas šėiedru un to tekstilapstrādes atkritumu bāzes. 
Parādības uz fāžu robežvirsmas, kompozītu ieguve, tehnoloăiskās un  ekspluatācijas 
īpašības. Vadījis tirgus orientētos līgumus, piedalījies LZP finansēto grantu un Valsts 
programmu izpildē, vadījis skolēnu zinātniskos darbus.

Kvalifikācijas celšana ārzemēs: Stāžēšanās Materiālu struktūras pētīšanas institūtā Madridē 
(1994.g. aprīlis-jūnijs).

Publicētie darbi: Publicēti vairāk nekā 100 zinātniskie un 30 metodiskie darbi 
studentiem, t. sk. ir līdzautors 2 grāmatām. 

Cita darbība: Materiālu pētīšanas biedrības biedrs, Ėīmiėu biedrības biedrs, Latvijas 
zinātnieku savienības biedrs, Latvijas nacionālās akreditācijas biroja LATAK 
semināra Quality Management in Testing Laboratories sertifikāts (1994), Kristīgi 
Demokrātiskās Savienības (KDS) biedrs un domnieks, b.k.0054

Adrese mājās: Jūrmala, Vikingu iela 74, LV2010, tālr.7754186, e pasts:kajaks @ ktf.rtu.lv



2008. g. 30. aprīlis
paraksts



CURRICULUM  VITAE

Vārds, uzvārds: Mārti Ħš KALNI ĥŠ 
 

Dzimis: 1939.gada 25. februārī, Rīgā 

Darba vieta un amats: Rīgas Tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūta direktors.
MateriālzinātĦu profesors 

Intereses: • Adhēzija, starpfāzu un robežprocesi, teorija un prakse
• Heterogēnie polimērkompozīti, teorija un prakse
• Materiālzinātnes 
• Materiālu vēsture
• MateriālzinātĦu un polimēru fizikas, ėīmijas un tehnoloăijas izglītība 

Valodas:        latviešu, angĜu, krievu

Izglītība: • Rīgas Industriālais politehnikums, 1957
• Rīgas Politehniskais institūts, 1962
• Aspirantūra, Rīgas Politehniskais institūts, 1968

Kvalifikācija: • Ėīmijas zinātĦu kandidāts, RTU, 1968
• Docents, 1968
• Tehnisko zinātĦu doktors, ěeĦingradas TI, 1986
• Profesors, 1987
 

 IeĦemtie amati: • Rīgas Politehniskais institūts, Polimēru ėīmiskās tehnoloăijas katedra: 
lektors, docents 1968 – 1987, Katedras vadītājs, 1976 - 1994

• Profesors polimēru tehnoloăijā, 1987 – 1998
• Polimērmateriālu institūta direktors, 1994 -
• MateriālzinātĦu profesors, 1998 -

Lekciju kursi: • Polimēru ėīmija, fizika un fizikālā ėīmija
 • Polimēru pētīšanas metodes
 • Virsmas un robežprocesi polimērkompozītu veidošanās procesos  
 • Polimēru adhezīvi
 • MateriālzinātĦu pamati 
 • Polimērmateriālu ėīmija un tehnoloăija
 • Zinātniskā darba organizācija u.c.

Patreizējās zinātniskās 
intereses:

• Polimērkompozītu struktūras un īpašību uzlabošana 
• Kompozītu veidošanās un pārstrādes procesu teorētiskie pamati
• Virsmas, starpfāzu un robežnorišu  optimizācija polimērkompozītu 

veidošanās procesos
• Polimērkomopozīti no atjaunojamām izejvielām 
• Polimēru biokompozīti 
• Polimēru materiālu reciklēšana 

Viesprofesors: • The Royal Institute of Technology,  Stockholm, Sweden, 1990
• Technical University of Kassel, Germany, 1993, 1994, 1995, 1996
• Madrid Institute of Matter Structure, Spain, 1995
• Research Centers of the 3M Company,  St. Paul, MN, Austin, TX, USA 

(1992, 1993, 1994, 1995, 1996)

Lekcijas: • “Structure of Boundary Layers of Polyolefins”. The Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden, 1990 

• “Contact Oxidation and Development of Adhesion of Polyolefins to Metals”. 8 
Adhesion Research Centres, USA, 1992 

• Main Lectures, "SWISSBONDING", Internat. Symposium, Rapperswil am 
Zurichsee, 1993, 1994, 1997. 

• “Technology of Adhesive Bonding of Metals”. Research Centers, 3M Company, 
St.Paul, MN, Austin, TX, USA, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 



Dzīves un darba gājums

Uzvārds: KAMPARS

Vārds: VALDIS

Dzimšanas gads un vieta:
 05.10.1944., Latvija, Priekule.

Izglītība un zinātniskā kvalifik ācija:  
inženieris (1970), dr. ėīm.(1974), dr.h.ėīm. (1983, 1991), prof. (1989),
LZA korespondētājloceklis (1994), LZA akadēmiėis (1997).

Valodas prasme:  (kompetences vērt ējums – apmierinoši, labi, Ĝoti labi )
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme

AngĜu 5 4 3
Vācu 4 3 3
Krievu 5 5 5

Nodarbošanās:
zinātniskais līdzstrādnieks RTU Ėīmijas tehnoloăijas fakultātes Organiskās ėīmijas 
katedrā (1970-1983), docents (1984-1988) , Vispārīgās ėīmijas katedras vadītājs 
(1988-2001), Ėīmijas katedras vadītājs (no 2002), profesors (no 1989), Ėīmijas 
tehnoloăijas fakultātes dekāns (1993-2003), Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultātes dekāns (no 2003), Lietišėās ėīmijas institūta direktors (no 2006).
Lekciju kursi, kuri patreiz ir RTU priekšmetu re ăistrā:
Vispārīgā ėīmija (atšėirīga apjoma, ėīmijas un citu profilu studentiem), Rūpnieciskā 
organiskā ėīmija, Degvielas un ziežvielas (atšėirīga līmeĦa un apjoma), Vielas 
uzbūve, Atomu spektri, Ėīmiskā analīze, Elektronu un svārstību spektroskopija, 
Molekulārā spektroskopija.

Doktoranti, kuri patreiz stud ē: Ėīmija (3), Ėīmijas tehnoloăija (1)

Studiju programmas:
Bakalaura, maăistra un doktora līmeĦus ietverošo studiju programmu „Ėīmija” un 
„Ėīmijas tehnoloăija” direktors. Lietišėās ėīmijas institūts ir atbildīgs par bāzes 
izglītību ėīmijā visās RTU studiju programmās un studiju programmas Ėīmija” 
realizāciju.

Pētījumu virzieni:  Specifiska starpmolekulāra un iekšmolekulāra sadarbība, 
organisko savienojumu izmantošana optiskās informācijas reăistrējošās sistēmās, 
fotonikā un optoelektronikā, organisko savienojumu tehnoloăija, degvielu ėīmija un 
tehnoloăija, atjaunojamās degvielas, biodīzelis, vietējo izejvielu kompleksa 
izmantošana.

Publikācijas: Publicēti vairāk nekā 300 darbi 
Pēdējos gados publicēti darbi:

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.
V.Kampars, K.Lazdoviča, S.Ratjeva. BiodīzeĜa degradācija augstā temperatūrā. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, Material Science and Applied 
Chemistry, 2006, Nr.12, pp.80-87
G.Blazys, S.Grigalevicius, J.V.Grazulevicius, V.Gaidelis, V.Jankauskas, V.
Kampars. Phenothiazinyl-containing aromatic amines as novel amorphous molecular 
materials for optoelectronics. Journal of Photochemistry and Photobiology. A: 
Chemistry,  2005, pp.115-120
Patenti:LV 11344, 12257B, LV 13070 B

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, ĖTF Domes 
priekšsēdētājs, studiju programmu “Ėīmija” un “Ėīmijas tehnoloăija” padomes 
priekšsēdētājs, Starptautiskās humīnvielu pētnieku savienības IHSS biedrs. 

Adrese: Rīgas Tehniskā Universitāte
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte  
Āzenes ielā 14
LV - 1048, Rīga                                                     

                        LATVIJA                                                               
tel.7089224, 7089249
faks 7901460
E-pasts: kampars@ktf.rtu .lv 
http://www.lza.lv/scientists/kamparsv.htm

15.05.08.



Dzīves un darba gājums

Vārds, uzvārds: Māris KNITE

Dzimis: 1955.g. 2. aprīlī Dobelē, Latvijā

personas kods: 020455-11824

Darba vieta un 
amats:

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātenes un lietišėas 
ėīmijas fakultātes, Tehniskās Fizikas institūta profesors; 

RTU Cietvielu fizikas profesora grupas vadītājs;

RTU Tehniskās fizikas institūta direktors

Zinātniskās 
intereses:

Segnetoelektriėu, segnetoelastiėu elektrisko, mehānisko un optisko īpašību 
kā arī fāžu pāreju pētīšana; 
lāzera starojuma vadības ierīču un infrasarkanā starojuma sensoru izstrāde;
lāzera starojuma inducētas struktūras izmaiĦas un fāžu pārejas silicīdu un 
pjezoelektrisko materiālu plānās kārtās;
polimēra – elektrovadošu nanodaĜiĦu kompozītu izstrāde un pētīšana ar 
nolūku radīt jaunus sensormateriālus;
viedie materiāli, sensori, aktuātori

Valodas: latviešu, vācu, krievu,  angĜu

Izglītība: 1999.g.   ieguvis fizikas habilitētā doktora zinātnisko grādu 
               (Dr.habil.phys.) Latvijas Universitātē, 
                diploms C-DH Nr.000208
1992.g.   ieguvis fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr.phys.) Latvijas
               Universitātē, diploms C-D Nr.001114
1989.g.   ieguvis fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāta grādu
                Latvijas Universitātē
1988.g.   beidzis mērėa aspirantūru Latvijas Universitātes Cietvielu
                fizikas institūtā
1978.g.   beidzis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas 
                  fakultāti, specialitāte – fiziėis (cietvielu fizika)

Nodarbošanās: 06.2003.- 06.2006.     RTU Senāta priekšsēdētājs
10.1999.-                    RTU profesors, Tehniskās fizikas institūta
                                    Cietvielu fizikas profesora grupas vadītājs
07.1999.-                     RTU Tehniskās fizikas institūta direktors   
03.1999. - 09.1999.     asoc. profesors  RTU  Tehniskās fizikas 
institūtā
09.1993. - 03.1999.    docents RTU Tehniskās fizikas institūtā 
02.1990. - 09.1993.    vecākais pasniedzējs RTU Fizikas katedrā
09.1978. - 02.1990.    asistents RTU Fizikas katedrā

Citas aktivitātes: 10.1991 - 08.1992.g.  stažējies Austrijā,  Vīnes Universitātes 
Eksperimentālās fizikas institūtā (rezultātā publicēts raksts - M. Knite, W. 
Schranz, A.Fuith and H.Warhanek, J.Phys.: Conden Mater., 5, 1993, p. 
9099-9104.).

06.1997.g. piedalījies starptautiskos muitas darbinieku instruktoru kursos  
“The regional train-the-trainers course on nuclear materials for Customs 
trainers of Eastern and  Central Europe” Austrijā, Austrijas Muitas 
akadēmijā un  Seibersdorfas kodolpētījumu centrā.

12.2002.g. piedalījies European Graduate School Germany/Polen/Latvia 
darba grupā “Materials and design aspects of surfaces and interfaces”, 



Curriculum  vitae

Vārds ,uzvārds: Laimonis Mālers
Dzimis: 1942. gada 3. septembrī, Rīgā
Darba vieta un amats: Rīgas tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūta 

asociētais profesors 
Izglītība: Vispārējā vidējā ,1961

Rīgas Politehniskais Institūts (Ėīmijas tehnoloăijas 
fakultāte) ,1970 

Valodas: Latviešu, angĜu, krievu
Kvalifikācija: Ėīmijas doktors , Maskavas ėīmijas un tehnoloăijas institūts,1977 
Pieredze: Rīgas Tehniskā Universitāte :

Inženieris (1970 – 1972),Aspirants (1973 –1975), 
Asistents (1976-1978 ), Lektors (1979- 1980), 
RPI Ėīmijas tehnoloăijas fakultātes dekāna vietnieks 
(1980-1989),Docents (1981. – 1997), Asoc profesors 
1998 -   . 

Lekciju kursi: Materiālzinību  pamati
Materiālu novecošana un aizsardzība
Pārklājumi un adhezīvi
Materiālu izvēles pamati

Zinātniskās intereses: Kompozītmateriāli, polimēru materiālu reciklēšana, 
                                                organiskie pārklājumi materiālu aizsardzībai                    
Zinātniskais darbs ārzemēs : City University of London, UK,  1989  

Madrid Institute of Matter Structure, Spain, 1993
Technical University of Kassel,Germany, 1994 ,1995
Chalmers University ,Geteborg , Sweden , 1996
University of  Copenhagen, Denmark ,1998
University of Loughborough ,UK , 1998

Citas aktivitātes: LTRK firmas  Ekspertīze, VBI  un  BBANC  tehniskais 
eksperts, Latvijas materiālu pētniecības biedrības 
(LMPB) valdes loceklis

Publicētie darbi : Vairāk kā 80 publicētu zinātnisku un metodisku darbu .
Adrese: darbā – 

RTU, Polimērmateriālu Institūts
Āzenes ielā 14/24, LV- 1048, Rīga 
tel.: 7089219 , fakss:765765,
e – pasts: laimis@ ktf.rtu.lv
mājās-
Zentenes iela 12-64, LV-1069, Rīga



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)

1. Vārds: Remo 
2. Uzvārds: Merijs Meri
3. Dzimšanas gads: 1976

4. Izglītība: augstākā 
Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un 

lietišėās ėīmijas fakultāte, Polimērmateri ālu institūts
Datums: no (mm/gggg)
              līdz (mm/gggg)

06/2001 
03/2006

Iegūtā izglītība: InženierzinātĦu doktors 
Diploma Nr. Promocijas darbs sekmīgi aizstāvēts 2006. gada 28. 

martā

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un 
lietišėās ėīmijas fakultāte

Datums: no (mm/gggg)
              līdz (mm/gggg)

02/1999 
06/2001

Iegūtā izglītība: InženierzinātĦu maăistrs ėīmij ā
Diploma Nr. 003350

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un 
lietišėās ėīmijas fakultāte

Datums: no (mm/gggg)
              līdz (mm/gggg)

09/1995 
02/1999

Iegūtā izglītība: InženierzinātĦu bakalaurs ėīmijas tehnoloăij ā
Diploma Nr. 007793

5. Papildu izglītība/kursi/stažēšanās:
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (dd/mm/gggg)

             līdz (dd/mm/gggg)
Kaseles Universitāte 
(Universität Kassel)

Eiropas kopprojekts WTZ 
LVA 00/003

19/07/2004
15/08/2004

Kaseles Universitāte 
(Universität Kassel)

Eiropas kopprojekts WTZ 
LVA 00/003

20/07/2003
17/08/2003

Kaseles Universitāte 
(Universität Kassel)

Eiropas kopprojekts WTZ 
LVA 00/003

25/11/2002
22/12/2002

Kaseles Universitāte 
(Universität Kassel)

Eiropas kopprojekts WTZ 
LVA 00/003

22/07/2002
18/08/2002.

Kaseles Universitāte 
(Universität Kassel)

Eiropas kopprojekts WTZ 
LVA 00/003

30/11/2001
17/12/2001

Dānijas Tehniskā 
Universitāte

The Oresund Summer 
University

15/07/2001
25/08/2001

Umeo Universitāte Environmental  Manage-
ment in the East and the 
West

07/08/2000
25/08/2000

Vismāras Tehniskā 
augstskola

stažēšanās 20/03/2000
20/06/2000

Stokholmas Karaliskais 
Tehnoloăijas Institūts

Sustainable Water Mana-
gement

09/09/1999
25/10/1999.

GdaĦskas Tehniskā 
universitāte

Rolfa Edberga seminārs 29/06/1999
01/07/1999

GdaĦskas Tehniskā 
universitāte

Rolfa Edberga kursi 21/06/1999
29/06/1999

Lodzas Tehniskā Seminārs Baltijas 15/04/1999



7. Darba pieredze:

Datums: no (mm/gggg)
              līdz (mm/gggg)

09/2002

Darba vietas 
nosaukums

Rīgas Tehniskā universitāte

Amata nosaukums docents
Galvenie pienākumi 1. lekciju lasīšana (dalība lekciju kursu 

„Kompozītmateriāli”; „Polim ēru kompozītmateriālu 
tehnoloăija”, „Materiālzinību pamati”, „Vides problēmas”, 
„Vides inženierzinību pamati” u.c. pasniegšanā)
2. laboratorijas darbu vadīšana (laboratorijas darbi kursos 
„Kompozītmateriāli”; „Polim ēru kompozītmateriālu 
tehnoloăija”, „Materiālzinību pamati”, „Materiālu 
struktūra un īpašības”)
3. lekciju kursa patstāvīga papildināšana

Datums: no (mm/gggg)
              līdz (mm/gggg)

02/2003

Darba vietas 
nosaukums

Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija

Amata nosaukums pētnieks
Galvenie pienākumi 1.Polimēru materiālu testēšana

2.Standartu aktualizācijas veikšana

8. Cita nozīmīga informācija:

Profesionālās iemaĦas zinātniskajā darbā: Jaunu polimēru kompozītu un 
maisījumu veidošana, to svarīgāko tehnoloăisko parametru un fizikālo, deformatīvo, 
termisko, reoloăisko, adhezīvo un morfoloăisko īpašību pētījumi.
Profesionālās iemaĦas pedagoăiskajā darbā: lekciju lasīšana, laboratorijas un 
praktisko darbu vadīšana RTU studentiem. ĥemta dalība lekciju kursu mācību 
materiāla izveidē. ĥemta aktīva dalība studentu zinātnisko darbu vadīšanā (latviešu 
un angĜu valodā). 
Dalība Eiropas kopprojektos: Eiropas kopprojektos WTZ LVA 00/003 un BMBF 
WTZ 010 – 97
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 39 publicēti darbi, no kuriem nozīmīgākie: 7 
publikācijas starptautisku konferenču rakstu krājumos, 18 publikācijas starptautiska 
mēroga konferenču tēžu krājumos, kā arī publikācijas citējamos zinātniskajos 
žurnālos - Mechanics of Composite Materials (2), RTU Zinātnisko rakstu krājumā (4), 
Chemical Technology (1) - un citos žurnālos - Latvijas Ėīmijas Žurnālā (1). 
Dalība starptautiskās konferencēs, semināros: ĥemta dalība vietēja un 
starptautiska mēroga konferencēs, zinātniskajos semināros Vācijā (Kasele, Karlsruhe), 
Šveicē (Lozanna), Slovākijā (Nitrā), Polijā (KriĦica), Lietuvā (KauĦa) un Igaunijā 
(Tallina). 
Darbs ārzemes augstskolās: Vairākkārtēja stažēšanās augstākajās mācību iestādēs 
ārzemēs Eiropas kopprojektu ietvaros 
SaĦemtie sertifikāti par mācību kursu absolvēšanu: SaĦemti vismaz 6 sertifikāti 
par kvalifikāciju ceĜošu kursu absolvēšanu
.

9. Kontaktinform ācija:

Adrese: Darba:                                  Mājas: 
Āzenes iela 14                      Spāres iela 1c1       





Dzīves un darba gājums (CV) 

1. Uzvārds: Mežinskis
2. Vārds: Gundars
3. Dzimšanas gads: 1953

Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts
Datums:   no (09/1971)
                līdz (06/1976)

Ėīmijas tehnoloăijas fakultāte

Iegūtā izglītība: Inženieris ėīmiėis – tehnologs javu saistvielu ėīmiskajā 
tehnoloăijā

Diploma Nr. Ю No  394858

Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts
Datums:   no (12/1977)
                līdz (12/1980)

Ėīmijas tehnoloăijas fakultāte,
aspirantūra

Iegūtā izglītība: Tehnisko zinātĦu kandidāts (1981)
Diploma Nr. TН No 048061

5. Papildu izglītība/kursi:

Izgl ītības iest āde
Kursa nosaukums Datums: no 

(mm/gggg) līdz 
(mm/gggg)

Iegūts sertifikāts par Anglijas-
Japānas-Amerikas kvalitātes un 
vides sistēmu  firmas AJA EQS 
Ltd. Auditoru/vadošo auditoru (ISO 
9000) kursu sekmīgu pabeigšanu 
Bristolē, Apvienotajā Karalistē. 

5 day Auditor /Lead Auditor 
Training Course. Certificate of 
Successful Completion No 
99/S/03/226

08/03/1999 – 
12/03/1999

Iegūts sertifikāts Vides pārvaldības 
sistēmu (ISO 14001) vadošo 
auditoru kursu sekmīgu pabeigšanu 
Varšavā, Polijā. 

6 day Environmental 
Management Systems Lead 
Auditor Course. Certificate of 
Successful Completion No 
010/PRAQIII/017/2000

03/07/2000-
08/07/2000

Iegūts TÜV Rheinland grupas 
Klimata izmaiĦu kompetences 
centra  trešās puses verificētāja 
sertifikāts (Certificate of verifier for 
the independent third party 
inspection of the annual emission 
reports according to the article 15 of 
the Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament.).

Workshop on emissions trading 
carried out by the Competence 
Center Climate Change of the 
TÜV Rheinland Group in 
Barcelona, Spain.

16/12/2005 – 
17/12/2005

6. Valodu prasme: (novērt ējot no 1 līdz 5 (1 - vāji; 5 - br īvi))
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme

Latviešu 
(dzimtā valoda)

5 5 5

AngĜu 5 5 5
Krievu 5 4 4
ItāĜu 3 3 2

7. Piederība profesionālām nozaru organizācijām:
Organizācija Dalības 

veids 
Dalības ilgums 

gados



Datums:   no (mm/gggg)
               līdz (mm/gggg)

10/1992. – 10/1993.

Darba vietas nosaukums Neorganisko materiālu institūts, Klausthāles Tehniskā 
universitāte, Vācija.

Amata nosaukums Zinātniskais līdzstrādnieks
Galvenie pienākumi Neorganisko pārklājumu, keramisko materiālu sintēze, 

izmantojot sola-gēla tehnoloăiju. Ar sola-gēla metodi 
sintezēti pārklājumi stiklam un ar šėidro kristālu metodi - 
SiO2-TiO2-ZrO2 keramika.

Datums:   no (mm/gggg)
               līdz (mm/gggg)

11/1993. – 08/1998.g.

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu katedra.
Amata nosaukums Vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, docents
Galvenie pienākumi Jaunu stikla, keramikas, saistvielu un kompozīto 

materiālu izpēte un tehnoloăiju izstrāde. Aizstāvēta 
habilitētā zinātĦu doktora disertācija.

Datums:   no (mm/gggg)
               līdz (mm/gggg)

09/1998g. – 08/1999.g.

Darba vietas nosaukums A/S “Brocēni”
Amata nosaukums Kvalitātes dienesta vadītājs
Galvenie pienākumi Centrālās laboratorijas darba organizācija un vadīšana. 

Tehnoloăisko procesu pilnveidošana. Kvalitātes sistēmas 
pilnveidošana.

Datums:   no (mm/gggg)
               līdz (mm/gggg)

09/1999. - līdz šim brīdim

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes  Materiālzinātnes un 
lietišėās ėīmijas fakultātes Silikātu materiālu institūts 

Amata nosaukums Direktors, profesors.
Galvenie pienākumi Bakalaura, maăistra un doktorantūras līmeĦa studentu 

mācību organizācija augsttemperatūras un silikātu 

materiālu tehnoloăijas priekšmetos, kā arī 

materiālzinātnes programmas ietvaros. RTU SMI 

zinātniskā darba vadīšana jaunu stikla, keramikas, 

saistvielu un kompozīto materiālu izpētes jomās. 

Veicināta 3 starptautisko projektu izstrāde.

Datums:   no (mm/gggg)
               līdz (mm/gggg)

01/2006. - līdz šim brīdim

Darba vietas nosaukums Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - 
TUV Rheinland Grupa, SIA 

Amata nosaukums SEG emisiju vadošais verificētājs
Galvenie pienākumi SEG emisiju verifikācijas procesa realizācija un vadīšana, 

ziĦojuma un slēdziena sastādīšana sekojošās jomās:

1.A. 1.a. Elektroenerăijas un siltuma ražošana;

2.A.1. portlandcementa ražošana;

2A.2. KaĜėu ražošana;



No 000376.
19/06/1998. InženierzinātĦu habilitētais doktors, Dr.habil.sc.ing.. Diploms Nr. B-Dh 
No 000105.
No 18/06/1999. līdz šim brīdim RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 
profesors.
No 2003.g.  līdz šim brīdim. Eksperts no Latvijas tehniskajā darba grupā “Keramika”, 
Eiropas integrētā piesārĦojuma kontroles birojs (European Integrated Pollution 
Prevention and Control Bureau , Brussels).
No 2004.g. līdz šim brīdim. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvmateriālu 
ražotāju ekspertu padomes loceklis.
No 2006.g. KauĦas tehnoloăiskās universitātes žurnāla “Cheminè Technologija” 
redkolēăijas loceklis.
No 2008.g. līdz šim brīdim. Latvijas Republikas eksperts ES projektā "Otrā  ES 
atĜauju, monitoringa plānu un verifikācijas ziĦojumu pārbaude ES siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu emisiju kvotu atĜauju tirdzniecības shēmā dalībvalstu līmenī” 

G.Mežinska vadītie projekti:
Latvijas Zin ātnes Padomes finansētie projekti 2003.-2008. gadā:
1. LZP grants Nr. 01.0602 “DAUDZKOMPONENTU  MIKRO- UN  NANO 

KOMPOZĪTI” 2001.-2004. 
2. LZP finansētais zinātniskais projekts Nr. 02.03.6 “AR STIKLA UN 

POLIMĒRU ŠĖIEDRĀM ARMĒTU POLIMĒRBETONU STRUKTŪRAS UN 
ĪPAŠĪBU IZPĒTE” LZP pētījumu programmas 02.0003 ““ Materiāli  Latvijas  
tautsaimniecībai: tehnoloăiju izstrāde, īpašību  izpēte,  projektēšana, racionālas  
izmantošanas  pamatprincipu  izstrāde “   ietvaros (Programmas vad.: Prof. 
M.KalniĦš)2002.-2005. 

3. LZP finansētais zinātniskais projekts Nr. 06.0029 – LZP pētījumu programmas 
″Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes 
tehnoloăijsas, ilgmūžība″ Apakšprojekts: NANODAěIĥU UN 
NANOKOMPOZĪTU ĖĪMISKĀS TEHNOLOĂIJAS ietvaros (Programmas vad.: 
Prof. M.KalniĦš). 2005.-2009.

4. LZP grants Nr. 05.1697 “NANOMATERIĀLU ĖĪMISKĀS TEHNOLOĂIJAS
UN LĀZERA STAROJUMA RADĪTĀS STRUKTŪRAS” 2005-2008. 

Eiropas Savienības projekti 2003.-2008. gadā :
1. EK   5.  ietv. Programmas projekts EVK4-CT-2001-00044 “6681 MULTI-

ASSESS - Model for multi-pollutant impact and assessment of threshold levels 
for cultural heritage” 2002.- 2005. G.Mežinskis – koordinators Latvijā.

2. Eiropas zinātnes programmas pētījuma projekts EUREKA HA – TOP 03/65. 
“ 6796  BIONANOCOMPOSIT”. 2003.-2007. G.Mežinskis – tēmas vad.

3. EK 6.ietv. Programmas projekts NMP3-CT-2003-504937 “PERCERAMICS - 
Multifunctional percolated nanostructured ceramics fabricated from 
hydroxylapatite” 2004. -2007. G.Mežinskis – RTU grupas B vadītājs.

4. Eiropas zinātnes programmas pētījuma projekts EUREKA E!3033 
hidroksilapatīta nanokompozīta keramika – jauns implantu materiāls kaulu 
aizstāšanai. BIONANOCOMPOSIT. 2006.-2008. G.Mežinskis – tēmas vad.

5. PHARE 2003.gada Nacionālās programmas projekts „Būvizstrādājumu 
inovāciju un testēšanas centra izveide” (Phare 2003/004-979-06-03 
Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas līgums Nr. 2003/004-979-6-
03/1/0027). Atbildīgais no RTU – prof. Gundars Mežinskis, prof. Leonīds 



Ribickis. 
6. ERAF projekts Nr VPD1/ ERAF/ CFLA/ 05/ APK/ 2.5.1./ 000047/ 023     

"Jaunas metodes un tehnoloăijas optisko šėiedru ražošanai un pielietošanai" 
2006-2008. Tēmas vad. – prof. Gundars Mežinskis.

L īgumdarbi ar dažādām Latvijas organizācijām 2003.-2008. gadā:
Nr. 6666.  Vadītāji:G.Mežinskis, V.Švinka. “Gaišas tonalitātes fasādes būvkeramikas 
iegūšana uz Kalnciema atradnes mālu bāzes”. 
Nr. 6812 Vadītāji:G.Mežinskis, L.Krāăe. 1905.g. revolūcijas pieminekĜa 
pirmsprojekta izpētes atskaite un akmensmateriālu restaurācijas projekts.
Nr. 6866 TOP  04-42 Vadītājs:G.Mežinskis „Alumīniju saturošu atlikumu utilizācija 
keramikas izstrādājumos” 
Nr. 6898 Vadītājs: G.Mežinskis „A/S Valmieras stikla šėiedra” E-stikla šėiedru 
virsmas pētījumi, izmantojot atomu spēka mikroskopu. 
Nr. 6899 Vadītājs:G.Mežinskis. A/S „Valmieras stikla šėiedra” 11.tipa  stikla  šėiedru 
virsmas pētījumi, izmantojot atomu spēka mikroskopu”. 
Nr. 6910 Vadītāji: G.Mežinskis I. Sidraba Rīgas BrāĜu kapu akmens materiālu 
restaurācijas koncepcijas izstrāde.
Nr. 7001 Vadītājs: G.Mežinskis. TOP 05-46 „Tehnoloăija berzes pāru pārklāšanai ar 
keramiku”. 

10. Kontaktinform ācija:
Adrese: Āzenes ielā 14/24, RTU MLĖF Silikātu materiālu institūts, Rīga, LV 

1048
Tālru Ħa Nr.: 67089141
Fakss: 67089107
E-pasta adrese: gundarsm@ktf.rtu.lv

2008.g.15.maijā

G.Mežinskis



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)

Personas dati:
Vārds, uzvārds: SKAIDR ĪTE REIHMANE

IeĦemamais amats: RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 
Polimērmateriālu institūta profesore, Polimēru materiālu 
ėīmijas tehnoloăijas katedras vadītāja

Dzimšanas dati: 1945.g. 28. februāris
Tautība: latviete

Adrese: RTU Polimērmateriālu institūts, Āzenes iela 14/24, Rīga, 
LV 1048, Latvija
Tālrunis 7089219
Fakss 371-761-5765
E-mail: reihmane@hotmail.com

reihmane@ktf.rtu.lv

Izglītība: RPI aspirantūra (1971-1974)
ėīmiėe inženiere-tehnoloăe (Rīgas Politehniskā institūta 
(RPI) Ėīmijas fakultāte) 1968.g.

Kvalifikācija: Profesore no 09. 10. 2003.

Asoc. prof.   1998- 2003

Docente       1992-1998
Dr. sc.ing.,   1981 (1992)

Darba pieredze: no 09. 10. 2003. profesore RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultātē
asociētā profesore 1998 – 2003

 docente 1992-1998
vecākā zinātniskā līdzstrādniece 1983-1992
zinātniskā līdzstrādniece 1974-1983
aspirante 1971-1974
laborante RPI Ėīmijas fakultātes Polimēru 
ėīmijas tehnoloăijas katedrā (1969-1971)

Pedagoăiskais darbs:
Lekciju kursi:

* Tekstilėīmija
* Tekstilmateriālu krāsošana un apdare
* Drukāšanas teorija un tehnoloăija
* Šėiedrmateriāli 
* Šėiedrmateriālu ėīmija un tehnoloăija
* Tekstilijas - materiālmācība
* Tekstiliju konservēšana
* Tekstilmācības izmeklētas nodaĜas
* Materiālzinību pamati (praktiskās nodarbības)

Vada RTU studentu kvalifikācijas un zinātniskos darbus, mācību prakses, ir Valsts 
eksaminācijas komisijas locekle. 



Zinātniskais darbs:
Virzieni:       Šėiedras saturoši polimēru kompozītmateriāli

      Tekstilmateriālu apdare
Publikācijas:       115 publikācijas un autorapliecības, 1 patents  

Darbi ārpus Latvijas publicēti ASV, Krievijā, Vācijā, Zviedrijā,  
Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā

Dalība valsts finansētos
projektos:

LZP starpnozaru projekts Nr. 06.0029 ″Inovatīvi strukturāli integrēti 
kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, 
ilgmūžība″ (2006-2009). Apakšprojekta iedaĜa Nr.06.0029.2.04 
″Multifunkcionāli polimēru ekokompozīti″.

Kvalifikācijas celšana
ārzemēs:

Firmas BEZEMA informatīvais simpozijs Dornbirnā, ŠVEICE, 
2006,19-22 oktobris.
Kaseles universitāte Vācijā 2000, 2002, nolasīta lekcija                     
″Mercerization – Method of Natural Vegetable Fibers Modification″
Sauthemptonas universitātes Tekstila konservācijas centrs 
Vinčesterā Anglijā 1999 - TEMPUS IMG-98-LV-2006, nolasīta 
lekcija ″The Conservation Programs at Riga Technical University ″
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs un  simpozijos 
Vācijā, Zviedrijā, Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā

Profesionālās aktivitātes: Dalība ES projektā VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0021/0007 
Vispārīgo dabas zinātĦu multimēdiju mācību materiālu izstrāde 
tehnisko augstskolu inženierzinātĦu studentiem. SadaĜa 
″Materiālzinātnes pamati″
Dalība starptautiskā programmā WTZ LVA 00/003 ″Innovative 
materials on the basis of modified wood fiber and polyolefines″ 
(2001 – 2004)
LZA terminoloăijas komisijas tekstilrūpniecības terminoloăijas 
apakškomisijas eksperte
Tekstilizstrādājumu standartizācijas komisijas darba grupas locekle
RTU promocijas padomju P-02 un P-18 locekle
RTU MateriālzinātĦu nozares profesoru padomes locekle
LZP 5 NEK ″Tehnoloăijas zinātniskie pamati″ pieaicinātā eksperte
MĖF Domes un zinātnes komisijas locekle
Latvijas materiālu pētīšanas biedrības biedre
 

Valodas: latviešu (dzimtā), krievu, angĜu

2008.g. 14. marts.



Mācību priekšmeta apraksts

Mācību spēks : Andris Ozols, Dr.habil.phys.,profesors
Mācību priekšmeta nosaukums: Fizika

Studiju programma: Materi ālzinātnes
Studiju veids: Akadēmiskā programma
Studiju līmenis: Bakalaura
Mācību priekšmeta apjoms:   8 KP

Mācību priekšmeta mērėis:
Priekšmeta  “FIZIKA ”  mērėis ir :

1 dot iespēju studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas fizikā 
augstskolas līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus,

2 attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loăisko domāšanu,
3 radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu 

tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloăijās.
 Mācību priekšmeta uzdevumi:
4 nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu,
5 lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus 

vienkāršus eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, kā arī risinot 
fizikas praktiskos uzdevumus,

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

 Apgūt prasmes  sekojošās jomās:
7 fizikas praktisko uzdevumu risināšanā,
8 eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē.

Mācību literatūra:
1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. , 643 lpp.
2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972., 706 lpp.
3. I.Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976., 360 lpp.
4. J.Kručāns. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975., 278 lpp.
5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. , 494 lpp.
6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993., 34 lpp.
7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971., 412 lpp.
8. K.Švarcs, A.Ozols. Hologrāfija – revolūcija optikā. – R.: Zinātne, 1975., 208 lpp.
9. J.Eiduss, U.Zirnītis. Atomfizika. – R.: Zvaigzne, 1978., 328 lpp.
10. B.Rolovs. – Kodolfizika. – R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964., 390 lpp.
11. Fizikas uzdevumu risināšana/ A. Valtera redakcijā. – R.:Zvaigzne, 1982., 175 lpp.
12. V.Volkenšteine. Uzdevumu krājums fizikā. – R.: Zvaigzne, 1968., 353 lpp.
13. Uzdevumi / Sast. A.Ėiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1998., 53 lpp.
14. Uzdevumi / Sast. A. Ėiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1999., 70 lpp.
15. Uzdevumi fizikā ar risināšanas piemēriem / Sast. J.Zvirgzde, A.Kalnača. – R.: RPI, 1989., 19 lpp.
16. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski norādījumi laboratorijas darbu veikšanai / 

Sast. A.Valters, N.Zagorska. – R.: RTU, 1991., 25 lpp.
17. Fizikas praktikuma laboratorijas darbu atskaites  noformēšana / Sast. A.Kalnača, J.Zvirgzde. – R.: RPI,1989., 18 lpp.
18. Praktikums mehānikā/ Sast. A.Kurzemnieks, V.Rupeneits.–R.:RTU, 1991.,34 lpp.
19. I.Abrams, J.BērziĦš, V.Rupeneits, U.Upmanis. Praktikums mehānikā un molekulārfizikā.. – R.: RPI, 1982., 65 lpp.
20. A.Okmanis. Praktikums elektrībā. – 3. Pārstr. izd. –R.: Zvaigzne, 1977.,  270 lpp.
21. A.Valters. Praktikums optikā un atomfizikā. – R.: RPI, 1985., 104 lpp.
22. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ėiploka. – R.: RTU, 1997., 113 

lpp.
23. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ėiploka, I.Klemenoks, M.Knite, 

V.Novikovs – R.:RTU, 2003.,172 lpp.
24. Uzdevumu krājums Vispārīgajā fizikā / Sast. M.Jansone, A.Kalnača, J.Blūms, A.Ėiploka, I.Klemenoks, A.Medvids, 

M.Knite – R.: RTU, 2000., 247 lpp.
25. Uzdevumu krājums Vispārīgajā fizikā, Otrais pārtrādātais un papildinātais izdevums  – R.: RTU, 2006., 272 lpp.
26. FIZIKA I, lekciju konspekts / Sast.I.Klemenoks, M.Jansone, I.Klincāre, J.Blūms, A.Blūma, M.Knite – R.: RTU,2006, 200 

lpp.



27. FIZIKA II, lekciju konspekts / Sast.I.Klemenoks, M.Jansone, I.Klincāre, J.Blūms, A.Blūma, M.Knite – R.: RTU,2007, 126 
lpp.

Priekšmeta mācīšanas metode

1.Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar :
1 priekšmeta terminoloăiju
2 matemātisko aparātu
3 fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju
4 fizikas eksperimentu demonstrācijām

2.Praktiskie darbi
Praktisko darbu nodarbībās, studentiem aktīvi l īdzdarbojoties, tiek risināti problēm-
uzdevumi par fizikas lekcijās apskatītajām tēmām. Studentiem paredzēta arī tipveida 
uzdevumu patstāvīga risināšana (mājas darbi) ārpus nodarbību laika.

3.Laboratorijas darbi
Priekšmeta  “FIZIKA”  apguves gaitā studenti veic  7   laboratorijas darbus no 
zemāk minētajiem   I  semestrī:
1 “Maksvela svārsts”
2 “Rotācijas kustības pētīšana ar  Oberbeka iekārtu”
3 “ĖermeĦa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu”
4 “Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu”
5 Fizikālā svārsta īpašibu pētīšana
6 “Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar  “Atvuda”  iekārtu  “
7 “Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana”
8 “Elektriskā lauka pētīšana”
9 Gāzes siltumietilpību attiecības noteikšana

II  semestrī   arī veic  7  laboratorijas darbus no zemāk minētajiem :
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”:
            a)metālu elektriskā vadītspēja,
            b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja.
2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar 
tangensgalvanometru”.
3)  “MaiĦstrāvas ėēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”.
4) “Gaismas interference”
            a) Junga dubulsprauga,
            b) ĥūtona gredzeni.
5) “Plakans difrakcijas režăis”.
6) “Gaismas polarizācija”.
7) “Fotoefekts”.
8) “Spektroskopija” .
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”.

4.Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās un praktiskajos darbos 
sniegtās zināšanas.



5.Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
1 lekciju materiāla un mācību literatūras studijām,
2 pastāvīgai uzdevumu risināšanai,
3 pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei,
4 laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai.

6.Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un  patstāvīgo uzdevumu 
veikšanai

Priekšmeta apgūšanas vērt ēšanas principi

Novērtējums tiek veikts kvalitatīvi un kvantitatīvi – “ieskaitīts” vai 

“neieskaitīts” praktisko darbu un laboratorijas darbu gadījumā. Kvantitatīvi – saskaĦā 

ar zemāk doto tabulu kontroldarbu un eksāmenu gadījumā. Priekšmeta kursa apguves 

galīgā vērtēšana notiek eksāmenā.

Vērtēsanas skala

Priekšmeta 
programmaas 

prasības

Prasmes Papildus pazīmes Vērtējuma atzīme

Zināšanas pārsniedz 
priekšmeta 

programmas 
prasības

Spēja veikt patstavīgus 
pētījumus

DziĜa problēmas izpratne Izcili ( 10 )

Pilnā mērā apgūtas 
programmas 

prasības

Spēja patstāvīgi lietot 
iegūtās zināšanas

Teicami ( 9 )

Pilnā mērā apgūtas 
programmas 

prasības

Ir grūtības sarežăītu 
uzdevumu risināšanā

Labi ( 8 )

Apgūtas 
programmas 

prasības

DaĜējas grūtības iegūto 
zināšanu izmantošanā

Nepietiekama atsevišėu 
pamatkoncepciju  izpratne 

Viduvēji ( 7 )

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības

Grūtības iegūto zināšanu 
izmantošanā

Nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju izpratne

Gandrīz labi ( 6 )

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības

Grūtības iegūto zināšanu 
praktiskā pielietošanā

Konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu 

nepietiekoši dziĜa izpratne

Viduvēji ( 5 )

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības

Ievērojamas grūtības 
iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā

Konstatējama 
nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne

Gandrīz viduvēji ( 4 ) 

Ziināšanas 
virspusējas un 

nepilnīgas

Nespēja zināšanas lietot 
konkrētās situācijās

Vāji ( 3 )

Virsspusējas 
zināšanas tikai par 

atsevišėām 

Priekšmeta lielākā daĜa 
nav apgūta

ěoti vāji ( 2 ) 



Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ėermeĦa kinemātikā.   Fizikas 
priekšmets un tā sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistēmas. 
Materiāls punkts. Trajektorija. Pārvietojums un ceĜš. Ātrums un 
paātrinājums.Tangenciālais un normālais paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa 
aploci. Sakars starp lineārā un leĦėiskā ātruma un paātrinājuma vektoriem.

Materiāla punkta dinamika.  Pirmais ĥūtona likums. Inerciālās atskaišu 
sistēmas. ĖermeĦu mijiedarbība.Spēks, masa. Otrais ĥūtona likums. Impulss 
(kustības daudzums). Trešais ĥūtona likums. Impulsa nezūdamības likums.

Spēku veidi mehānikā. Elastības spēki.Berzes spēki. Gravitācijas spēki. 
Jēdziens par spēka lauku. Gravitācijas lauks un tā intensitāte. Smaguma spēku lauks 
ap  Zemi.

Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda. Konservatīvie un nekonservatīvie 
spēki.Potenciālā enerăija. Sakars starp  spēku un potenciālo enerăiju. Elastīgi 
deformēta ėermeĦa enerăija. Enerăijas nezūdamības likums mehānikā. Sistēmas 
līdzsvara nosacījums.

Cieta ėermeĦa dinamika.  Jēdziens par absolūti cietu ėermeni. ĖermeĦa 
translācijas un rotācijas kustība. Cieta ėermeĦa inerces (masas)  centrs.

Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas 
pamatvienādojums. Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. 
Rotējoša ėermeĦa kinētiskā enerăija.

Mehāniskās svārstības.  Periodiska kustība. Harmoniskas svārstības. Svārstību 
raksturojošie lielumi: amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku svārstību 
saskaitīšana. Savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana. Harmonisku svārstību 
dinamika. Kvazielastīgie spēki. Matemātiskais un fizikālais svārsts. Harmonisku 
svārstību kinētiskā, potenciālā un pilnā enerăija. Rimstošas svārstības. Uzspiestas 
svārstības. Rezonanse.

Vi ĜĦi  ViĜĦu veidošanās. GarenviĜĦi un šėērsviĜĦi. Vi ĜĦu virsma un viĜĦu 
fronte. Heigensa princips. Plakana viĜĦa vienādojums. ViĜĦa garums. Superpozīcijas 
princips. Koherenti viĜĦu avoti. ViĜĦu interference. StāvviĜĦi. Jēdziens par viĜĦu 
difrakciju. ViĜĦu enerăija. Ūmova vektors.

MOLEKULĀRĀ  FIZIKA  UN  TERMODINAMIKA

Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze.  Makroskopisku ėermeĦu 
termodinamiskā un molekulāri kinētiskā pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. 
Brauna kustība. Sistēmas stāvoklis. StāvokĜa parametri. Līdzsvara un nelīdzsvara 
stāvokĜi. Ideālas gāzes stāvokĜa vienādojums.

Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideālas gāzes molekulāri 
kinētiskās teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā translācijas 
kustības enerăija un tās sakars ar temperatūru. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu 
molekulas vidējā enerăija.Ideālās gāzes iekšējā enerăija.

Gāzes molekulu ātrumu sadalījums. Sadalījuma funkcija. Maksvela 
sadalījums. Maksvela sadalījuma grafiks. Molekulu visvarbūtīgākais, vidējais 
aritmētiskais un vidējais kvadrātiskais ātrums. Molekulu sadalījums pa translācijas 
kustības kinētiskās enerăijas vērtībām. Maksvela sadalījuma eksperimentālā pārbaude.

 Ideāla gāze smaguma spēku laukā. DaĜiĦu blīvuma izmaiĦa atkarībā no 
augstuma. BolcmaĦa sadalījums. Maksvela-BolcmaĦa sadalījums.

Molekulu savstarpējā sadursme. Molekulu efektīvais diametrs. Molekulu 
vidējais brīvā ceĜa garums.

Pārneses procesi.  Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un 



enerăijas pārnese. Difūzija, viskozitāte un siltuma vadītspēja gāzēs. Difūzijas, 
viskozitātes un siltumvadītspējas eksperimentālie likumi. Difūzijas, viskozitātes un 
siltumvadītspējas koeficientu aprēėināšanas molekulāri kinētiskā teorija.

Termodinamikas pamati.   Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Gāzes veiktais 
darbs, mainoties tilpumam. Pirmais termodinamikas likums. Ideālas gāzes 
siultumietilpība. Izoprocesi. Adiabātisks process. Gāzes veiktais darbs dažādos 
procesos. Cikliskie procesi.. Otrais termodinamokas likums. Entropija. Entropijas 
izmaiĦas atgriezeniskos un neatgriezeniskos procesos. StāvokĜu varbūtība.. Entropijas 
un stāvokĜu varbūtības sakars. Otrā termodinamikas likuma statiskā jēga.

ELEKTR0MAGNĒTISMS

Elektriskais lauks vakuumā.  Elektriskā lādiĦa īpašības. ElementārlādiĦš. 
LādiĦa nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. 
Lauku superpozīcijas princips. Intensitātes vektora plūsma. Ostrogradska-Gausa 
teorēma. Lauka intensitātes aprēėināšana dažādiem lādētiem ėermeĦiem.

Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiĦus. Lauka intensitātes vektora 
cirkulācija. Potenciāls. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla sanstarpējais sakars. 
Punktveida lādiĦa potenciāls. Elektriskais lauks lādēta vadītāja iekšienē. LādiĦu 
sadalījums vadītājos. 

Elektriskais lauks dielektriėos.  Brīvie un saistītie lādiĦi. Elektriskais dipols. 
Elektriskais dipolmoments. Dipols homogēnā elektriskā laukā. Polārās un nepolārās 
molekulas. Dielektriėu polarizācija. Polarizācijas vektors. Elektriskā lauka indukcija 
(nobīde).

Vadītāji elektriskajā laukā.  Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāju elektriskā 
kapacitāte. Kondensatori. LādiĦu sistēmas enerăija. Lādēta vadītāja enerăija. Lādēta 
kondensatora enerăija. Elektrostatiskā lauka enerăija. Lauka enerăijas blīvums.

Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.Oma likums ėēdes posmam. 
Vadītāju pretestība. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Oma likums pilnai ėēdei. Oma 
likums ėēdes posmam, kurā ir dzinējspēks. Sazarotas ėēdes. Kirhofa likumi. Strāvas 
darbs un jauda. Džoula - Lenca likums.

Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija. Oma un Džoula-Lenca 
likumu izvedums, pamatojoties uz klasisko elektronu teoriju. Oma likuma 
pielietošanas robežas.

Magnētiskais lauks vakuumā.  Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Magnētiskais 
lauks. Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas kontūra 
magnētiskais moments. Magnētiskā indukcija. Magnētiskā konstante. Ampēra spēks. 
Kustošu lādiĦu magnētiskais lauks.. Lorenca spēks. Lādētu daĜiĦu kustība homogēnā 
magnētiskajā laukā. 

Strāvu magnētiskais lauks.  Bio- Savara-Laplasa likums strāvas elementam. 
Taisnas un riĦėa strāvas magnētiskais lauks. Magnētiskās indukcijas vektora 
cirkulācija. Solenoīda magnētiskais lauks.Magnētiskā plūsma.Strāvas kontūra 
pārvietošanas darbs magnētiskajā laukā.

Magnētiskais lauks vielā.   Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība. Jēdziens 
par elementārstrāvām.Vielas magnetizācija. Magnetizācijas vektors. Magnētiskā 
uzĦēmība. Magnētiskā caurlaidība.Magnētiskā lauka intensitāte.

Magnētiėi. Vielu iedalījums diamagnētiėos, paramagnētiėos un 
feromagnētiėos. Diamagnētisms. Paramagnētisms. Magnētiskās uzĦēmības atkarība 
no temperatūras. Feromagnētisms. Domēni. Histerēze. Kirī punkts.

Elektromagnētiskā indukcija.  Faradeja elektromagnētiskās indukcijas 
eksperimenti. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums. Lenca likums. 



Pašindukcija. Induktivitāte. Savstarpējā indukcija. Magnētiskā lauka enerăija. 
Magnētiskā lauka enerăija. Magnētiskā lauka enerăijas blīvums.

Maksvela vienādojumi. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma 
vispārinājums. Nobīdes strāvas.Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā 
formā.

2.semestris

ELEKTROMAGNĒTISMS
(turpinājums)

Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskās 
elektromagnētiskās svārstības un to vienādojums. Rimstošās elektromagnētiskās 
svārstības, to vienādojums. Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību 
logaritmiskais dekrements. Uzspiestās elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums, 
amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse.

Elektromagnētiskie viĜĦi. Elektromagnētisko viĜĦu diferenciālvienādojums un 
tā atrisinājums. ViĜĦu īpašības. Enerăija. Umova-Pointinga vektors. 
Elektromagnētisko viĜĦu skala.

VIěĥU OPTIKA

Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Būgera likums.
Gaismas interference. Koherentu viĜĦu iegūšana. Divu koherentu viĜĦu 

interferences ainas aprēėins. Optiskais ceĜš. Optiskā gājuma diference. Gaismas avota 
nemonohromātiska un gaismas avota izmēru loma interferencē.

Interferences lietošana: interference plānās kārtiĦās, interferometri, dzidrinātā 
optika.

Gaismas difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Frenela zonu metode. Zonu 
plate. Difrakcija apaĜā spraugā un aiz apaĜa ekrāna. Difrakcijas reýăis. Optisko 
instrumentu izšėiršanas spēja. Rentgenstaru difrakcija telpiskā reýăī. Hologrāfija.

Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Lineāri polarizētas 
gaismas iegūšana. Malīsa likums. Brūstera likums. Gaismas dubultlaušana. Polaroīdi. 
Polarimetri. Optiski aktīvās vielas.

STAROJUMA KVANTU  DABA.

Siltuma starojums. Izstarošanas un absorbcijas spēja. Kirhofa likums. Absolūti 
melns ėermenis. Enerăijas sadalījums absolūti melna ėermeĦa starojuma spektrā. 
Stefana-BolcmaĦa likums. Vīna pārbīdes likums. Kvantu hipotēze un Planka formula. 
Optiskā pirometrija.

Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. 
Fotona masa un impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts.

Elekromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viĜĦējādo īpašību dialektiskā 
vienība.

KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI

Kvantu mehānikas elementi.  Debroljī hipotēze. Vielas korpuskulāri vi ĜĦējādo 
īpašību eksperimentālais apstiprinājums. Nenoteiktību sakarība. ViĜĦu funkcija, tās 
statistiskā jēga, Šredingera vienādojums stacionāriem stāvokĜiem. DaĜiĦa homogēnā 



taisnstūra dziĜā potenciālā bedrē. Enerăijas un daĜiĦas impulsa kvantēšana. Lineārs 
harmonisks oscilātors.

Atoma uzbūves modeĜi. Bora teorija. ŪdeĦraža atoms kvantu mehānikā. 
Galvenais, orbitālais un magnetiskais kvantu skaitlis. Spins un tā eksperimentālais 
pamatojums. Spina kvantu skaitlis. Pauli princips. 

Gaismas emisija un absorbcija atomā. Spontānais starojums. Uzspiestais 
(inducētais) starojums. Luminescence. Lāzeri. 

CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI

      Enerăētisko zonu veidošanās kristālos. Elektronu sadalījums pa enerăijas zonām. Valentā zona, vadītspējas zona un 
aizliegtā zona. KvazidaĜiĦas – vadītspējas elektroni un caurumi. Efektīvā masa. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un 
izolātoros no zonu teorijas viedokĜa. Jēdziens par Bozē-Einšteina un Fermi-Dīraka kvantu statistikām. Metālu vadītspējas  
kvantu teorija. Fermi enerăija. Fermi līmenis.

Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja. Donori un akceptori, n – tipa un p tipa  pusvadītāji. Fermi 
līmenis pusvadītājos. Kontaktparādības. Pusvadītāju elektroniskās ierīces.

ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAěIĥU FIZIKAS ELEMENTI

      Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni un to mijiedarbe. Jēdziens par 

kodolspēku dabu. Kodola modeĜi. Saites enerăija un kodola masas defekts.

Radioaktivitāte un tās veidi. Alfa, beta, gamma starojumu likumi un rašanās mehānismi. Radioaktīvās sabrukšanas 
likums. Radioaktīvā starojuma bioloăiskā iedarbība.

Kodolreakcijas un nezūdamības likumi. Kodolu dalīšanās reakcijas. Ėēdes reakcijas. Kodolu sintēzes reakcijas. 
Kodoltermisko reakciju vadīšanas problēma. Jēdziens par kodolenerăetiku.

ElementārdaĜiĦas, to klasifikācija un savstarpējā pārvēršanās. Kvarki. Četru veidu fundamentālās mijiedarbes, to 
saistība.

Tematiskais plāns

1. semestrs

NedēĜas Temati Literatūra Tehniskie līdzekĜi
1 Ievads materiāla punkta un absolūti 

cieta ėermeĦa kinemātikā
[1]  15÷30 lpp. Datorprojektors,kodoskops, 

fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

2 Materiāla punkta dinamika [1]  31÷65 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

3 Cieta ėermeĦa dinamika. [1]  65÷81 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

4 Mehāniskās svārstības [1]  380÷402 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

5 Mehāniskie viĜĦi [1]  419÷438 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

6 Termodinamiskās sistēmas. Ideāla 
gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati

[1]  122÷135
       145÷155

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

7 Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati .Pārneses procesi

[1]  155÷167 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 



2.semestrs

NedēĜas Temati Literatūra Tehniskie līdzekĜi
1 Elektromagnētiskās svārstības [1]  402÷417 Datorprojektors,kodoskops, 

fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

2 Elektromagnētiskās svārstības
Elektromagnētiskie viĜĦi.

[1]  438÷451 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

3 Gaismas dispersija
Gaismas interference

[1]  530÷546
      461÷470

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

4 Gaismas interference [1]  471÷484 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

5 Gaismas difrakcija. [1]  484÷496 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

6 Gaismas difrakcija. [1]  496÷507 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

7 Gaismas polarizācija [1]  507÷530 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

8 Siltuma starojums [1]  530÷565 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

9 Ārējais fotoelektriskais efekts [1]  565÷584 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

10 Kvantu mehānikas elementi [1]  585÷594 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

11 Kvantu mehānikas elementi
Atoma uzbūves modeĜi.

[1]  595÷602
      603÷620

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

12 Gaismas emisija un absorbcija atomā [1]  629÷640
      682÷686

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

13 Enerăētisko zonu veidošanās kristālos [1]  660÷667
       641÷645
       652÷660

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

14 Pusvadītāju pašvadītspēja un 
piejaukumvadītspēja

[1]  668÷680 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors

15 Atoma kodola uzbūve un sastāvs
Radioaktivitāte un tās veidi.

[1]  687÷701 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors













PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dati par priekšmetu:
1. Priekšmeta nosaukums: Informācijas prasme (Information Literacy)
2. Priekšmeta šifrs: ĖTF304
3. Priekšmeta statuss: Programmas obligātais
4. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: Bakalauru studijas
5. Priekšmeta apjoms: praktiskās nodarbības – 16 stundas, laboratorijas darbi – 16 stundas
DaĜa Kred. p. Lekcijas Praktiskās 

nodarbības
Lab. darbi Studiju darbs Pārbaudes 

darbs
nedalāms 2 - 1 1 I I

6. Pārbaudes veids: studiju darbs, ieskaite
7. Mācību metodes: praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi
8. Priekšnosacījumi: nav
9. Vēlamais semestris: rudens
10. Priekšmeta satura anotācija
Informācijas avotu klasifikācija. Rokasgrāmatas, referatīvie žurnāli, datu bāzes, patentinformācija. 
Interneta resursi. Darbs ar literatūru (iespieddarbi un elektroniskie avoti) - meklējums, sistematizācija, 
publikācijas sagatavošana. Publikāciju un prezentāciju noformēšana: strukturēšana, grafiki, 
diagrammas, formulas, zīmējumi, attēlu importēšana un pārveidošana, citēšana, rediăēšana.
11. Kursa programma
Informācijas meklēšanas pamatprincipi. Informācijas avotu klasifikācija. Bibliotēku katalogi 
(alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogi, elektroniskais katalogs). Universālā decimālā 
klasifikācija (UDK), starptautiskā grāmatu standartnumerācija (ISBN), starptautiskais seriālizdevuma 
standartnumurs (ISSN). Pirmavoti: publikācijas žurnālos, patenti (Eiropas Patentu Ofisa datu bāze 
Espacenet), disertācijas, konferenču tēzes, tehniskie raksti. Sekundārie informācijas avoti: 
rokasgrāmatas (Beilstein Handbuch der organischen Chemie, Gmelin Handbook of Inorganic and 
Organometallic Chemistry), referatīvie žurnāli (Реферативный җурнал „ Химия”, Chemical 
Abstracts), datu bāzes (ScienceDirect, Engineering Village, EBSCO, ProQuest, Science Citation Index, 
Beilstein Crossfire). Interneta resursi. Informācijas (iespieddarbu un elektronisko avotu) meklējums, 
informācijas sistematizācija. Bibliogrāfiskā informācija (bibliogrāfisko atsauču noformēšanas principi), 
literatūras avotu un elektronisko resursu citēšana, žurnālu nosaukumu oficiālie saīsinājumi (CASSI - 
Chemical Abstracts Servise Source Index) un žargons. Citējamības indeksi. Autortiesības. Publikāciju 
un prezentāciju noformēšanas pamatprincipi, informācijas strukturēšana, darbs ar datorprogrammām 
Word, Excel, ISIS Draw, PowerPoint, PhotoEditor, Paint (grafiki, tabulas, saraksti, diagrammas, 
formulas, zīmējumi, skanēšana, attēlu importēšana un pārveidošana). Publikāciju rediăēšana.
Vērt ēšanas metodes:
Studiju darbs ir literatūras apskats par bakalaura darba tematiku; tajā jāatspoguĜo jaunākā zinātniskā 
informācija (vismaz 10 literatūras avoti, no kuriem vismaz viens ir patents; atsauces uz mācību, 
enciklopēdisko un populārzinātnisko literatūru neskaitās) pareizi noformējot bibliogrāfiskās atsauces; 
jāizprot redaktora piezīmes.
Ieskaite kārtojama datorklasē izpildot laboratorijas darbus un demonstrējot prasmi sagatavot un 
noformēt publikācijas un prezentācijas (iemaĦas darbā ar programmām Word, Excel, PowerPoint, 
PhotoEditor, Paint: grafiki, tabulas, saraksti, diagrammas, formulas, zīmējumi, skanēšana, attēlu 
importēšana un pārveidošana).
12. Kursa mērėis: 
Palīdzēt studentam iegūt sekojošas iemaĦas: 
• spēju formulēt pieprasījumu, prasmi atrast, atlasīt un lietot piemērotus informācijas iegūšanas 

līdzekĜus, lai iegūtu studijām, darbam, u.c. nepieciešamo zinātnisko informāciju;
• prasmi pielietot zinātniskās sazināšanās principus;
• sagatavoties bakalaura darba izstrādei atrodot un apkopojot literatūras apskatam.nepieciešamo 

zinātnisko informāciju.
13. Iegūtās zināšanas un prasmes
Priekšmeta apguves rezultātā studentam jābūt spējīgam: 
• apzināties informācijas nepieciešamību un skaidri definēt šo vajadzību kontekstā ar specifisko 

jautājumu;
• apzināties plašo informācijas meklēšanas avotu klāstu un prast atlasīt tos, kas vislabāk atbilst 

vajadzībām;
• veikt meklējumus pirmavotos un sekundārajos informācijas avotos, datu bāzēs, internetā;
• attīstīt informācijas meklēšanas sistemātiskas metodes saskaĦā ar studijām un zinātnisko 

darbu;



• lietot citējamības indeksus informācijas meklēšanā;
• izmantot informācijas ieguvei starptautiskos akadēmiskos tīklus;
• salīdzināt un kritiski novērtēt dažādos avotos iegūto informāciju;
• noformēt zinātnisku publikāciju un prezentāciju, 
• atsaukties uz bibliogrāfiskām norādēm;
• izprast redaktora labojumus.

Dati par pasniedzēju:
1. Vārds, uzvārds: Māra Jure
2. Zinātniskais grāds un ieĦemamais amats: Dr. chem., profesore
3. Tālrunis:  7089220; e-pasts: Mara.Jure@rtu.lv
4. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu: latviešu
5. Ieteicamā literatūra:
1) I.Spārīte, M.Jure, M.Pētersone. Studiju darbu noformēšana: padomi un norādījumi ėīmijas, 

ėīmijas tehnoloăijas un materiālzinātĦu studiju programmu studentiem. Rīga: RTU, 2007.
2) M.Baltvilka. Intelektuālā īpašuma aizsardzība: patentzinību pamati. Rīga: RTU, 2006.
3) Informācijas lietotāja rokasgrāmata. Sast.: I.Gudakovska, I.Ikauniece, L.Cvetkova. Rīga:

 Pētergailis, 2001.
4) V.KrieviĦš. Informācijas meklēšanas stratēăijas internetā un meklētāja Google efektīvs 

lietojums: rokasgrāmata - mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un pieaugušo 
izglītībai. Rīga: MULTINEO, 2008.

5) Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.d., Elektroniskie dokumenti vai to 
daĜas. Rīga: VISA Latvijas standarts, 2001.

6) Informācija un dokumentācija. Rādītāju satura, veidošanas un noformēšanas vadlīnijas : LVS 
ISO 999. Rīga: VSIA "Latvijas standarts", 2005.

7) Informācija un dokumentācija. Publikāciju nosaukumu un nosaukuma vārdu īsināšanas 
noteikumi: LVS ISO 4, 2002. g. jūnijs. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2002.

8) В.М.Потапов, Э.К.Кочетова. Химическая информация: где и как искать химику 
нужные сведения: справочник. 2-е изд. Москва: Химия, 1988.

9) R.E.Maizell. How to find chemical information: a guide for practicing chemists, educators, 

and students. 3rd ed. New York: Wiley, 1998.
10) Chemical information manual. U.S. Department of Labor, Occupational Safety and 

Health Administration. Directorate of Technical Support. 3rd ed., Rockville: Government 
Institutes, 1995.

11) J.S.Dodd. The ACS Style Guide: A Manual for Authors and Editors. 2nd ed. Washington:
 American Chemical Society, 1997.

12) The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific Information. 3rd ed. 
A.M.Coghill, L.R.Garson. Washington: American Chemical Society; New York, Oxford: 
Oxford University Press, 2006.

13) H.F.Ebel, C.Bliefert, W.E.Russey. The Art of Scientific Writing: From Student Reports to 
Professional Publications in Chemistry and Related Fields. 2nd ed. Wiley-VCH, 2004.

14) K.Williamson. Research methods for students, academics and professionals: information 
management and systems.  2nd ed. Wagga: Centre for Information Studies, 2002.

15) The Beilstein system: strategies for effective searching. Ed. S.R.Heller. Washington: American 
Chemical Society, 1998.

16) Using computers in chemistry and chemical education. Ed. T.J.Zielinski, M.L.Swift. 
Washington: American Chemical Society, 1997.











Ievads materiālzinātnē ĖPI 101
Profesors MārtiĦš KalniĦš
Kursa apjoms: 3 KP
Pārbaudes forma: eksāmens

Mērėi: Sniegt ieskatu par materiāliem, materiālzinātĦu būtību un sūtību, materiālu kopīgām īpašībām, 
priekšrocībām un trūkumiem un tml., modināt interesi par materiālzinātnēm.    

Sagaidāmie rezultāti:  
Studentam jāorientējas minētajos jautājumos  

1. Materiālu loma cilvēka dzīvē un priekšmeta „Ievads materiālzinātnē” uzdevumi 

2. Materiālzinātnes būtība, saturs un uzdevumi
Materiālzinātnes izveidošanās. Materiālu vispārīgs raksturojums. 
Materiālu kopīgās īpašības. 
Materiālu lietu derīguma kritēriji. 

3. Materiālu strukt ūras vispārējs raksturojums. Strukt ūras līmeĦi. Saites vielā.
Struktūras jēdziens. 
Struktūras elementi. Struktūras līmeĦi 
Vielas uzbūve atomu, jonu un molekulu līmenī.
Atomi. Saites starp atomiem. Saišu vispārīgs raksturojums.
Kovalentā saite. Molekula.
Joni. Jonu saite .
Starpatomu saites vielā: kovalentā, jonu un metāliskā saite. 
Saites starp molekulām 
Saišu savstarpējs salīdzinājums.

4. Materiālu strukt ūra. Vielas agregātstāvokĜi un fāzu stāvokĜi
Vielas agregātstāvokĜi. 
Vielas fāzu stāvokĜi. 
Vielas īpatnējais tilpums. 
Starpmolekulārās saites un siltuma kustība. Kohēzijas enerăija.
Kristālisko vielu uzbūves elementi.
Vielu uzbūves pētīšanas metodes.
Defekti kristāliskā vielā.

5. Svarīgākās materiālu īpašības, to saistība ar uzbūvi.  Tilpummasa. Mehāniskās īpašības.
Materiālu ekspluatācijas īpašības. Materiālu tehnoloăiskās  īpašības. 
Materiālu blīvums un tilpummasa
Materiālu mehāniskās īpašības. Spēks, spriegums, deformācija.
ĖermeĦu deformēšanas veidi. Elastīgā deformācija. Plastiskā (tecēšanas) deformācija
Superelastīgā deformācija.  
Elastīgās, plastiskās un superelastīgās deformācijas modelēšana
ĖermeĦu deformācijas relaksācijas raksturs. Relaksācijas laiks un temperatūra. 
Relaksācijas laiks un iedarbības laiks. Laika- temperatūras superpozīcija.
Mainīgie: spriegums, deformācija, temperatūra, laiks.
ŠĜūde, sprieguma relaksācija, dinamometrija, termomehānika.
ĖermeĦu sagrūšana: plastiskā un trauslā sagrūšana
Materiālu stiprība un deformējamība
teorētiskā un eksperimentālā stiprība
Materiālu struktūras un mehānisko īpašību anizotropija
Materiālu īpatnējā stiprība
Materiālu ilglaicīgā stiprība

6. Svarīgākās materiālu īpašības, to saistība ar uzbūvi.  
   Elektriskās īpašības. Optiskās īpašības. Termiskās īpašības 

Materiālu elektriskās īpašības. Strāvas vadītāji. Dielektriėi. Strāvas vadītāju un dielektriėu praktiskā 



izmantošana.
Materiālu optiskās īpašības. Vielas mijiedarbība ar gaismu.
Metālu mijiedarbība ar gaismu. Nemetālu mijiedarbība ar gaismu
Materiālu termiskās īpašības: siltumietilpība termiskā izplešanās siltumvadāmība
Materiāla termiskā izturība. Materiālu degamība.

7. Vienkāršo materiālu veidi. Metāli
Metālu iedalījums. Metālu struktūras īpatnības.
Metālu iegūšana. Rūdu iegūšana un apstrāde. Metālu iegūšana no rūdas.
Dzelzs un dzelzi saturoši metālu sakausējumi. Dzelzs iegūšana. Ėets. Tērauds.
Alumīnijs, magnijs, titāns, varš un to sakausējami.
Metāla  izstrādājumu iegūšana: liešana, veidošana, formas piešėiršana noĦemot daĜu materiāla.
Metālu komponentu savienošana

8. Vienkāršo materiālu veidi. Keramika. Stikls. Cements. 
Keramisko materiālu struktūras raksturojums
Keramisko materiālu izejvielas 
Keramisko materiālu iegūšana un apstrāde 
Stikla iegūšana, pārstrāde un apstrāde 
Cements.

9. Vienkāršo materiālu veidi. Polimēri.
Polimēru izcelsme: dabas polimēri, modificētie dabas polimēri, sintētiskie polimēri. 
Makromolekulu īpatnības
Makromolekulu kopu īpatnības
Polimēru vispārīgās īpašības
Termoplastiskie un termoreaktīvie polimēri.

10. Kompozītmateriāli. Kompozītu vispār īgs raksturojums. Pildīti kompozīt.i  
Kompozītmateriālu veidi
Kompozītmateriālu uzbūves īpatnības
Pildītu kompozītu vispārīgs raksturojums
Pildīti polimērkompozīti
Betoni.

11. Kompozītmateriāli. Stiegroti kompozīti . SlāĦaini kompozīti
Stiegrotu kompozītmateriālu raksturojums. 
Stiegroti polimērkompozīti.
Ar nanošėiedrām stiegroti polimērkompozīti. 
SlāĦaini kompozītmateriāli.

12. Kompozītmateriāli. Dabas „kompozīti”.
Koksne. Koks. Koka uzbūve.
Koksnes uzbūve un īpašības
Koksnes pozitīvās un negatīvās īpašības.
Koksnes izmantošana
Koksnes kompozītmateriāli
Kauls. Kaula uzbūve un īpašības

13. Kompozītmateriāli. Hibr īdkompozīti
Dzelzsbetons. 
Hibrīdkompozīti ar polimēru matricu.

14. Materiālu dzīves cikls. Materiālu vecošana. Materiālu recikl ēšana
Materiālu dzīves cikls. Lietas dzīves cikls. 
Materiālu vecošanu izraisošie faktori. Materiālu vecošanas izpausmes. 
Materiālu mūža prognozēšana. Materiālu mūža regulēšana.
Materiālu atkritumu veidi. 
Materiālu atkritumu otrreizējā izmantošana. 
Materiālu reciklēšanas shēmas.



Literatūra: 
1. „Vispārīgo dabaszinātĦu multimediju mācību materiāli augstskolu inženierzinātĦu studentiem”, 
sadaĜa „Materiālzinātne”, Blackboard Learning System ML™, M.KalniĦš ar līdzautoriem, lekciju 
konspekti, demonstrāciju plakāti, http://www.vu.lv.
2. W. D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering, 6-th Ed.,  J Wiley & Sons, 2003, p.820 



























Materi ālu izvēles pamati (ĖPI 304)
Asoc.prof. L.Mālers
Bakalauru studiju programma Materi ālzinātnes.
(3KP; 48 stundas;32 st,lekcijas,16 st.pr.darbi)
Pārbaudes forma : eksāmens

Mērėi. Sniegt vispārēju priekšstatu par principiem, taktiku un stratēăiju , kas  jāĦem vērā ,   
izvēloties materiālus konkrētu izstrādājumu izgatavošanai.

  
 Sagaidāmie  rezultāti. Studentiem jāzin un jāsaprot:
-  kā izvēlēties no zināmo  materiālu klāsta konkrētu materiālu  definēta izstrādājuma 
izgatavošanai ;
-  pēc kādiem principiem atrast praktisku pielietojumu izvēlētam materiālam. 

Kursa saturs.

1. Ievads. Materiālu loma cilvēces eksistences nodrošināšanā.Materiālu iedalījums pēc 
izcelsmes un uzbūves.Materiālu evolūcija.

2. Materiālu izvēles stratēăija. Stratēăiju veidi. Informācijas avoti materiālu izvēles 
nodrošināšanā. Strukturētie un nestrukturētie informācijas avoti. Aptaujas, ekspertīzes, 
konsultācijas  un  reklamācijas par eksistējošiem materiāliem un  izstrādājumiem  kā 
informācijas  avoti. Iepriekšējā pieredze materiālu izvēlē.

3.Materiālu dzīves cikls. Materiālu dzīves cikla loma materiālu izvēlē.
4.Materiālu izvēles principi. Kritēriji un faktori materiālu izvēlē. Materiālu izvēles veidi.
5.Lēmuma pieĦemšana materiālu izvēlei.Lēmumu matricas. Materiālu izvēli ierobežojoši 

faktori. ApstākĜi, kas aktualizē konkrētas materiālu īpašības.
6.Dažādu materiālu salīdzinoša īpašību izvērtēšana. Metāli. Polimēru materiāli. Keramiskie 

materiāli.  Kompozītmateriāli.
7.Materiālu izvēle ar definētu dzīves ilgumu. Piemēri.
8.Materiālu izvēli ierobežojoši faktori un nosacījumi. Normatīvo aktu loma materiālu izvēlē.

             Praktisko darbu tēmas:
a) Pielietojuma atrašana konkrētam materiālam.
b) Materiāla izvēle konkrēta izstrādājuma izgatavošanai.

Literatūra:
1. P.L.Mangonon. The Principles of MaterialsSelection. For Engineering design.-Prentice-

Hall,Inc.,UpperSaale River,NJ,1999,824 pp.
2. J.A.Jacobs,T.F.Kilduff. Engineering Materials Technology: Structures,Processing,Properties 

and Selection.4-ed., Prentice-Hall,Inc.,UpperSaale River,NJ,2001,767 pp.
3. Handbook of Materials Selection for Engineering Applications. Edd. By G.T.Murray.-Marcel 

Dekker, Inc.,NY,1997,611 pp.
4. D.R.Askeland. The Science and and Engineering of Materials.3-d. 

ed.,Chapman&Hall,London,1994,880 pp.
5. L.Mālers Lekciju konspekts – izdales materiāls. RTU,PI,2003.
6. M.KalniĦš. Materiālzinību pamati.Lekciju konspekts.RTU,PI,1998.

     08.05.2008.                                         L.Mālers
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Prof. SKAIDRĪTE REIHMANE
Kursa apjoms: 3 KP; 48 stundas (32 lekcijas, 16 praktiskās nodarbības)
Pārbaudes forma: eksāmens

Mērėi: Sniegt vispārīgu priekšstatu par klasisko un speciālas nozīmes šėiedru uzbūvi, 
iegūšanu, īpašībām un pielietošanu. Dot pamatzināšanas par šėiedrmateriālu īpašību 
modifikācijas iespējām.

Sagaidāmie rezultāti: 
Studentam jāzin: * dabas un ėīmisko šėiedru veidojošo polimēru tipi, * galveno ėīmisko 
šėiedru iegūšanas paĦēmieni, jāprot  * saistīt šėiedru struktūru ar to īpašībām, * izvēlēties 
modifikācijas paĦēmienus noteiktu īpašību iegūšanai

Kursa saturs:
Vispār īgi jautājumi.
Tekstilšėiedras kā lielmolekulāri savienojumi. Šėiedras veidojošo polimēru tipi. Galvenie 
faktori, kas ietekmē šėiedru īpašības. Ėīmisko šėiedru iegūšanas pamatprincipi, to 
formēšanas un modifikācijas metodes. Šėiedrmateriālu klasifikācija, ražošanas un 
pielietošanas tendences. Šėiedru identifikācijas paĦēmieni.
Dabiskās šėiedras.
Dabiskās augšėiedras, to struktūra un īpašības. Celuloze - augu valsts šėiedru galvenā 
sastāvdaĜa. Koka šėiedras. Celulozi pavadošās vielas (dabiskie piemaisījumi) augu valsts 
šėiedrās. Augšėiedru ėīmiskās un fizikālās īpašības, to tekstil- un tehniskais pielietojums.
Olbaltumvielu šėiedras (vilna, dabiskais zīds). Olbaltumvielu struktūra. Olbaltumvielu 
šėiedras kā amfolīti. Keratīna un fibroīna ėīmiskā uzbūve un struktūra. Olbaltumvielu šėiedru
īpašības un pielietošana.
Ėīmiskās šėiedras.
Šėiedras, kas iegūtas no dabas polimēriem (viskoze, acetāts, kupro, liocels u.c.), to struktūra 
īpašības un pielietošana. Sintētiskās šėiedras. Karboėēdes (akrili, polivinilspirts, 
polivinilhlorīdi, poliolefīni) un heteroėēdes polimēru (poliamīdi , poliesteri, poliuretāni) 
šėiedrmateriāli, to iegūšana, īpašības un pielietošana.
Galvenie šėiedrmateriālu izstrādājumi. Šėiedrmateriālu ėīmiskās tehnoloăijas 
pamatjautājumi.
Tehniskās un speciālas nozīmes šėiedrmateriāli.
Stikla, aramīdu, oglekĜa, metāliskās u. c. šėiedras, to īpašības un pielietošana 

kompozītmateriālos, celtniecībā, kā ăeotekstilu u. c. Fizikālie un ėīmiskie paĦēmieni 

mērėtiecīgai šėiedru īpašību modifikācijai. 

Literatūra:
1. Reihmane S. Šėiedrmateriāli. Lekciju konspekts. Rīga, 2005.
2. Hatch K.L. Textile Science. NJ, West Publish. Comp., 1993.

3. Encyclopedia of Materials Science and Engineering. Ed. M. B. Bever. Pergamon Press, 
1996.
4. Collier B.J., Tortora P. G. Understanding Textiles. NJ, Prentice Hall, 2001.

Praktisko darbu raksturojums:
Studentu grupas (4-5 cilvēki) apgūst literatūru par uzdotajām tēmām (Piem. ″Mikrošėiedras 
un to pielietošana″, ″Reăenerētās celulozes šėiedras un to īpašību salīdzinājums″, ″Tehnisko 
šėiedru ėīmiskā modifikācija″ u.c.) un sagatavo tās aizstāvēšanai. Darbu aizstāvēšanā un 
diskusijās par tiem piedalās visi plūsmas studenti.
Visi studenti praktiski apgūst šėiedru identifikācijas vienkāršos paĦēmienus un ėīmiskās 
modifikācijas piemērus. 











MFB201 “MATERI ĀLU STRUKTŪRA UN ĪPAŠĪBAS”

GO; B   4 KP , (48 stundas lekcijas, 16 stundas laboratorijas darbi)
Pārbaudes darbs : Eksāmens

Knite M āris,  profesors, Dr.hab.phys.

1. Ievads. Visp ārīgi jēdzieni.
Struktūras un īpašību kopsakars – materiālzinātĦu pamataspekts. Objektu un to struktūras 
aspektu un īpašību daudzveidība, sistematizācijas nepieciešamība Struktūras aspekti: struktūras 
līmeĦi, struktūrvienību tipi, saišu tipi, struktūrvienību izkārtojuma veidi (fāzu stāvokĜi), 
struktūrvienību siltuma kustību veidi (agregātstāvokĜi). Īpašību grupas: ko raksturo, kādam 
fenomenam atbilst, u.t.t. Kursa “Materiālu struktūra un īpašības” vieta citu materiālzinātĦu 
disciplīnu vidū. MateriālzinātĦu un materiālzinātnes eksperta sūtība. 

2. Materiāla īpaš ības. 
Materiāla īpašības definīcija. Līdzsvara īpašības: mehāniskās, elektriskās, termiskās. Iedarbība (spēks), 
reakcija (nobīde). Īpašību rādītāju definēšana: apzīmējums, skaitliskā vērtība, mērvienība. Skaitliskā vērtība 
kā mērījumu sērija. Tās statistisks raksturojums.

3. Saites materi ālos. 
Saišu spēks un saišu enerăija. To atkarība no attāluma starp mijiedarbē esošām struktūrvienībām. 
Jonu saites un to enerăija. Metāliskās saites un to enerăija. Kovalentās saites un to enerăija. 
Starpmolekulāras saites (dipolu, indukcijas, dispersijas) un to enerăija. ŪdeĦraža saite. Saišu 
salīdzinājums. Saišu darbība dažādos materiālu veidos. Saites un siltuma kustība. Saišu 
sagrūšana dažādās pārvērtībās. Kohēzijas enerăija. 

4. Strukt ūrvien ību izk ārtojums krist āliskos materi ālos. 
Kristāliskais režăis, tā parametri: elementāršūnas malu garums, leĦėi starp asīm, elementāršūnas 
tilpums, koordinācijas skaitlis, telpas aizpildīšanās koeficients, blīvums. Struktūrvienību 
izkārtojuma tipi. Metālu kristāliskā režăa uzbūve. Nemetālisko neorganisko materiālu kristāliskā 
režăa struktūra. Polimēru kristāliskā režăa struktūra. Kristāliskuma pakāpe. Materiālu blīvums. 
Materiālu bl īvuma noteikšanas metodes : tilpuma – svēršanas metode, piknometrija, 
hidrostatiskā svēršana, gradienta caurules metode. Metālu un sakausējumu, keramikas un stikla, 
polimēru blīvuma vērtību analīze. Blīvums kā svarīgs materiāla struktūras un ekspluatācijas 
īpašību rādītājs. Blīvuma mērījumu nozīme materiālu struktūras pētījumos: daudzkomponentu 
sistēmu blīvuma aprēėini, kristāliskuma pakāpes noteikšana, tukšumu satura noteikšana u.c. 

5. Fāzu pārejas materi ālos. 
Fāzu stāvokĜi, to vispārīgs raksturojums. Vielas īpatnējais tilpums, brīvais tilpums. Īpatnējā tilpuma 
maiĦa kristalizācijas un stiklošanās procesos. Dilatometrija : tilpuma dilatometrija, lineāra 
dilatometrija.

Kristaliz ācijas process un krist āliskais f āzu st āvoklis.  
Kristalizācija kā kristalizācijas aizmetĦu veidošanās un kristāliskās masas augšanas procesu 
summa. Kristalizācijas procesa termodinamiskie kritēriji. Kristalizācijas procesa dzinējspēks – 
sistēmas brīvās enerăijas maiĦa. Brīvās enerăijas maiĦas atkarība no pārdzesēšanas pakāpes. 
Homogēna kristalizācijas dīgĜa (aizmetĦa) rašanās (nukleācija). Kristāliskā asociāta brīvās 
enerăijas maiĦa atkarība no asociāta izmēriem. Kritiskais sfēriska asociāta rādiuss. Tā atkarība no 
pārdzesēšanas pakāpes. Heterogēna kristalizācijas dīgĜa (aizmetĦa) rašanās. Abu nukleācijas 
veidu salīdzinājums. Kristāliskās masas augšana. Tās ātruma atkarība no temperatūras. 
Summārais kristalizācijas ātrums. Nepieciešamība pēc informācijas par pilnīgi kristāliska materiāla 
struktūras parametriem. Monokristāli – ideāls pilnīgi kristāliska materiāla paraugi. Monokrist ālu  
rentgena staru difrakcijas  pētījumi. Iegūstamā informācija. Orient ētu  polim ēru  objektu iegūšana 
un rentgena staru difrakcijas  pētījumi. Pilnīgi kristāliska un pilnīgi amorfa polimēra bl īvuma  
vērtību tieša noteikšana , kā arī noteikšana ekstrapol ējot .
Iespējas pētīt kristalizācijas procesu tieši: nosakot ar kristalizāciju saistītos parametrus izotermiskā 
režīmā un konstantas temperatūras samazināšanas ātruma režīmā. Mikroskopiska  kristalizācijas 
procesa pētīšana polarizētā gaismā. Dilatometriska  kristāliskuma pakāpes maiĦas noteikšana 
izotermiskā režīmā. Tipiska kristāliskuma pakāpes – laika sakarība. Tās matemātiskā izteiksme 
(Avrami vienādojums), konstanšu atkarība no temperatūras. Dilatometriska  īpatnējā tilpuma un 
kristāliskuma pakāpes maiĦas noteikšana polimēram konstantas temperatūras samazināšanas 
ātruma režīmā. Tipiskas īpatnējā tilpuma un kristāliskuma pakāpes – temperatūras sakarības, to 
atkarība no dzesēšanas ātruma. Iespējas pētīt kristalizācijas procesu netieši: “iesaldējot” pētāmo 
objektu struktūru, kas iegūti izotermiskā režīmā un konstantas temperatūras samazināšanas 
ātruma režīmā. Iesaldēto struktūru kristāliskuma pakāpes noteikšana, izmantojot bl īvuma  
noteikšanas metodi, IS spektroskopiju  un rentgena  strukt ūranal īzi. Termiskās analīzes 









Profesors, Dr.habil.sc.ing
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Par papildinformāciju bakalauru studiju 
programmas "Materiālzinātnes" 
akreditācijai

LR Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centram

Atbildot uz Jūsu vēstuli Nr.3-2/219:

1) nosūtām izrakstu no MĖF Domes sēdes protokola Nr.3, 18.02.2002.
2) tā kā bakalauru studiju programmā "Materiālzinātnes" ir 1 studentu grupa, tad 
pasniedzēju kontakts ar studentiem ir Ĝoti ciešs. Notiek regulāras anonīmas studentu 
aptaujas par atsevišėu priekšmetu pasniegšanu un mācību procesu kopumā. Aptauju 
apkopojumi pievienoti gadskārtējo pašnovērtējuma ziĦojumu 7. pielikumos. Studentu 
ieteikumus izmantojam mācību procesa pilnveidošanai (priekšmetu maiĦa pa 
semestriem, priekšmetu kredītpunktu maiĦa programmas ietvaros, teorētisko un 
praktisko nodarbību īpatsvars).
Programmas studenti ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē. Tā kā praktiski katrā kursā ir 
studējošie, kuri darbojas fakultātes vai RTU studentu padomē (pašlaik Z. Grigale,        
L. Stankēviča), ir laba informētība par studentu problēmām, aktivitātēm un sadarbība 
ar Studentu parlamentu.
3) bakalauru studiju programma "Materiālzinātnes" ir vienīgā Latvijā. Līdzīga ir 
atsevišėu specializāciju apmācība akreditētā studiju programmā "Ėīmijas 
tehnoloăija" RTU MĖF Rīgā.
4) nosūtām salīdzinājumu.
5) skat. pašnovērtējumu ziĦojumu 6. sadaĜu. 
ĥemot vērā programmas īstenošanā iesaistīto mācību spēku samērā lielo vidējo 
vecumu, uzsākta ilgtermiĦa programmas izstrādāšanu pasniedzēju kontingenta 
atjaunošanai, paredzot pēctecīgu gados jaunu darbinieku iesaistīšanu visa veida 
studiju formu īstenošanā. Paredzēts, ka topošais pasniedzējs pakāpeniski sagatavo 
lekciju kursu, praktiskās nodarbības u.c., izmantojot pašreizējo kvalificēto mācību 
spēku pieredzi un uzskates materiālus, vēlāk patstāvīgi vada atsevišėas nodarbības un 
visbeidzot pilnīgi pārĦem konkrēta priekšmeta īstenošanu. Topošo pasniedzēju 
sarakstā iekĜauti: S.Gaidukovs, G. BuĜa (postdoktoranti), J.Staško, J. Ločs (trešā gada 
doktoranti), J. Zavickis (pirmā gada doktorants), A. Borisova, Z. Grigale, N. JeĜinska, 
A. Šutka (maăistrantūras studenti).
6) pievienojam kopijas.
7, 8) ziĦas 2006. g. pašnovērtējuma ziĦojuma 9. un 10. lappusē. Pievienojam studiju 
plānus pa semestriem.  Visi programmas priekšmetu pasniedzēji, izĦemot                  
F. Muktepavelu, ir RTU akadēmiskais personāls. F. Muktepavela strādā par docenti ar 
stundu apmaksu. 



Programmas "Materiālzinātnes" direktors prof. M. KalniĦš

30.06.08.

Skaidrīte Reihmane, prof. 7089219, reihmane@ktf.rtu.lv



PAPILDINFORMĀCIJAS BAKALAURU STUDIJU 
PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNES" 

AKREDITĀCIJAI SATURS

1. Izraksts no MĖF Domes sēdes protokola Nr. 3, 18.02.2002.
2. Bakalauru studiju programmas „Materiālzinātnes” salīdzinājums ar 

Eiropas Savienības valstu universitāšu studiju programmām.
3. Bakalauru studiju programmas „Materiālzinātnes” diploma kopija.
4. Bakalauru studiju programmas „Materiālzinātnes” studiju plāns pa 

semestriem.





Bakalauru studiju programmas „Materi ālzinātnes” salīdzinājums ar Eiropas 
Savienības valstu universitāšu studiju programmām

Dažādu augstskolu piedāvāto materiālzinātĦu programmu satura spektrs ir plašs. 
Lielākā daĜa augstskolu programmu paredz izteiktu specializāciju kādā no materiālu 
un atbilstošo tehnoloăiju veidiem (metāli, polimērmateriāli, keramika un stikls, 
funkcionālie materiāli un tml.).
Vairumā augstskolu materiālzinātĦu bakalauru studiju ilgums ir 3 gadi. Veicot pilnu 
studiju kursu, šo augstskolu beidzēji iegūst akadēmisko grādu inženierzinātĦu 
bakalaurs materiālzinātnēs, B.Eng. in Materials Science and Engineering (MS & E) 
vai B.Eng. in Materials Engineering (ME) (1. tabula).

1. tabula

Bakalaura studiju ilgums programmās „Materiālzinātnes” un iegūstamais grāds dažu 
Eiropas valstu universitātēs

Universitāte Iegūstamais grāds
Bakalauru 

studiju 
ilgums gados

Rīgas Tehniskā universitāte,
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultāte

InženierzinātĦu 
bakalaurs 

materiālzinātnē
BEng MS & E

3

University of Surrey,
Dept. of Materials Science and Eng. BEng MS & E 3

Christian-Albrechts-University Kiel,
Faculty of Engineering BEng ME 3

Tallinn Technical University BEng ME 3

2. tabula

Priekšmetu grupu apjoma salīdzinājums Eiropas valstu universitātēs

F M D VI VM SM V E H

Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte
% 9,1 11,8 6,4 6,4 26,4 22,7 6,4 4,6 6,4

Christian-Albrechts-University Kiel,  Faculty of Engineering
% 13,3 17,8 8,9 10,6 30,6 11,1 0 8,9

University of Surrey, Department of Materials Science and Engineering
% 0 8,3 0 6,1 36,5 29,0 2,4 2,9 14,4

 

Priekšmetu bloku saīsināti apzīmējumi:
Fizika, elektrotehnika un elektronika F
Matemātika M
Datoru zinības D
Vispārīgās inženierzinības VI
Vispār īgie materiālzinību priekšmeti VM



Ekonomikas priekšmeti E
Humanitārie priekšmeti H

Eiropas augstskolu programmu raksturīgākā iezīme ir izteikts uzsvars uz vispārīgiem 
un speciāliem materiālzinību priekšmetiem, kas kopumā veido 50-60 % no visu 
priekšmetu apjoma. Tas tiek veikts uz fizikas priekšmetu, datorzinību, 
vispārizglītojošo inženierzinību un vispārizglītojošo priekšmetu rēėina, Ħemot vērā 
labu abiturientu vidusskolas sagatavotību šajās disciplīnās.
RTU programmā, sakarā ar nepieciešamību veltīt pietiekami lielu uzmanību 
matemātikas, fizikas, datorzinību, vispārīgo inženierzinību priekšmetiem, kā arī 
vispārizglītojošiem priekšmetiem, vispārīgo un speciālo materiālzinību priekšmetu 
apjoms nepārsniedz 45 %. Pēc satura RTU programma ir tuva Eiropas studiju 
programmām.
RTU bakalauru studiju programma sniedz pietiekami daudzpusīgu zināšanu kopumu 
plašā fundamentālo disciplīnu, vispārīgo inženierpriekšmetu un materiālzinātĦu 
disciplīnu spektrā. 

















2008./09. m.g.
AKAD ĒMISK ĀS BAKALAURA PROGRAMMAS “MATERI ĀLZIN ĀTNES” STUDIJU 

PLĀNS

Šifrs Studiju priekšmets Semestris (1 semestris = 16 ned
1. 2. 3.

RTU obligātie priekšmeti KP Kredītpunkti KP (lekcijas-praktiskie darbi-laboratorijas darbi; stundas ned
 1. DDM101 Matemātika 9 5 (3-2-0) 4 (2-2-0)



2. MFA107 Fizika 8 4 (2-1-1) 4 (2-1-1)
3. ĖVĖ109 Vispārīgā ėīmija 2 2 (1-0-1)
4. DIP101 Datormācība (pamatkurss) 3 3 (1,5-0-1,5)
5. BTG131 Tēlotāja ăeometrija un inženiergrafika 2 2 (0-1-1)
6. IET105 Ekonomika 3 3 (2-1-0)
7. IUV101 Tiesību pamati 2 2 (2-0-0)
8. TCA301   Civilā aizsardzība 1 1 (0,5-0-0,5)
9. EEE209 Elektrotehnika un elektronika 2 2 (1-0-1)
10. HFA101 Fiziskā audzināšana 0 0 (0-2-0) 0 (0-2-0) 0 (0-2-0)

Kopā 32
Programmas obligātie priekšmeti            
11. ĖPI101 Ievads materiālzinātnē 3 3 (2-0-1)
12. DMS365 Matemātiskā statistika materiālzinātnēs 2 2 (1-1-0)
3. DIM212 Matemātikas papildnodaĜas (mat.zin.) 2 2 (2-0-0)
14. ĖVĖ201 Vielas uzbūve     5
15. MMP170 Deformējamo materiālu mehānika 2 2 (1-0-1)
16. MFB 201  Materiālu struktūra un īpašības 4 4 (3-0-1)
17. ĖTF304 Informācijas prasme 2
18. ĖPI335 Metāli un sakausējumi 3 3 (2-0-1)
19.  ĖPI202 Polimēru materiāli 3 3 (2-0-1)
20. ĖST207 Neorganiskie materiāli 3
21. ĖPI301 Kompozītmateriāli 4
22. ĖPI302 Virsmas un robežprocesi 3
23. ĖVT320 Datormodelēšana 2 2 (1-0-1)
24. ĖPI303 Materiālu apstrāde un pārstrāde 5
25. MKI486 Kvalitātes kontrole un sertifikācija 2 2 (2-0-0)
26. ĖPI304 Materiālu izvēles pamati 3
27. ĖPI305 Materiālu novecošana 3
28. ĖPI306 Materiālu reciklēšana un ekoloăija 3

Kopā 54

Šifrs Studiju priekšmets Semestris (1 semestris = 16 ned
1. 2. 3.

KP Kredītpunkti KP (lekcijas-praktiskie darbi-laboratorijas darbi; stundas ned
Programmas ierobežotās izvēles priekšmeti            15 3
29. ĖST208 Silikātu un polimēru materiāli būvniecībai 3 (2-0-1)
30. REA305 Elektronikas materiāli 3 (2-0-1)
31. ĖPI307 Šėiedrmateriāli 3 (2-1-0)
32. BBB101 Biomateriālu pamati 3 (2-1-0)
33. ĖPI308 Adhezīvi un pārklājumi 3 (2-1-0)
34. ĖVĖ202 Ziežvielas un degvielas 3(1,5-0-1,5)
35. ĖPI336 Koksnes materiāli 3 (2-0-1)

          Humanitāri-sociālie priekšmeti 4 2
          BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 5

ĖPI001           BAKALAURA DARBS 10
Kopā 120 21 19 20


