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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI 
 



 

Akadēmiskās maăistra studiju programmas "MATERIĀLZINĀTNES" mērėis ir sniegt 
augstāko akadēmisko izglītību materiālzinātĦu nozarē inženierzinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai un sagatavot patstāvīgam radošam darbam vadošos amatos materiālu dizaina, 
projektēšanas, materiālu ražošanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, 
materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām 
studijām doktorantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu akadēmiskais maăistra grāds materiālzinātnē. 
Maăistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošiem iespēju  
padziĜināti  apgūt zināšanas vairākos ar materiāliem saistīto fundamentālo zinātĦu laukos, 
apgūt atsevišėas materiālzinātĦu profilam atbilstošas profesionāla rakstura disciplīnas, 
apgūt ekonomiskos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos humanitāros un sociālos 
priekšmetus. 

 
Studentam tiek piedāvātas iespējas iegūt: 
 
• padziĜinātas zināšanas polimēru un silikātu ėīmijā un fizikālajā ėīmijā 
• zināšanas jaunās paaudzes materiālu  fizikā un tehnoloăijā       
• zināšanas materiālu kvalitātes pārvaldībā, kā arī vides pārvaldībā, materiālus 

ražojot   
• informācijas meklēšanas un analīzes prasmi, eksperimentālā un pētnieciskā 

darba iemaĦas 
• prasmi identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt 

materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērėiem 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu inženieruzdevumu (materiālu 

dizains, projektēšana, ražošanas organizēšana un vadīšana), ekonomisku un 
vadības organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu 
izvērtēšanai 

• studiju nobeiguma fāzē – padziĜinātas zināšanas un praktiskas darbības prasmi 
kādā noteiktā materiālu grupā pēc izvēles (polimērmateriāli, silikātmateriāli, 
biomateriāli u.c.), veicot  pētnieciska rakstura maăistra darbu.      

 
Akadēmiskā izglītība sniedz arī zināšanas sabiedriskas darbības veikšanai Latvijā un 
starpvalstu sadarbībā. 
 
Mērėu un uzdevumu realizāciju novērt ē pēc: 
 

• studentu disciplinētības un aktivitātes mācību procesā, 
• studentu iniciatīvas un sekmēm,  
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērt ējuma 

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

 
2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA 
 
Akadēmiskā maăistru studiju programma "Materi ālzinātnes" (4552105) licencēta 
2005.g. 21. jūnij ā (Licences Nr. 04051-64) un ar Akreditācijas komisijas  2003. g. 



 

3.decembra lēmumu Nr. 668 akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim (akreditācijas 
lapa                Nr. 023-631).  
Studijas maăistrantūrā reglamentē RTU Senāta 2002. g. 25. februāra sēdē 
apstiprinātais ″″″″Maăistrantūras nolikums″″″″. 
2007./2008. m.g. maăistranti studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2002.g. 29. aprīlī, protokola Nr. 407, kas saskaĦota ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un RTU 
Senāta 2002. g. 25. februāra sēdes lēmumu ″″″″Par maăistra akadēmisko studiju 
programmu strukt ūru ″″″″. Programmā iestrādātas izmaiĦas, kas noteiktas ar mācību 
prorektora 2003. g. 6. februāra r īkojumu Nr. 02/6. Atskaites periodā citu izmaiĦu 
nav.  
Ar 2008./09. m. g. studiju programmā izdarītas izmaiĦas atbilstoši RTU senāta 
lēmumam (31. marts 2008. g., protokols Nr. 521).  
Maăistru studiju programmu "Materi ālzinātnes" realizē pilna laika (dienas) studijās 
RTU Rīgā. Studiju programmas direktors ir profesors Mārti Ħš KalniĦš. 
Akadēmiskā maăistra studiju programma "Materi ālzinātnes" 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. 
Akadēmisk ā maăistru studiju programma "Materi ālzin ātnes" 

satur š ādas sada Ĝas: 
• A. Obligātie studiju priekšmeti – 37 KP 
• B. Obligātās izvēles studiju priekšmeti – 20 KP (specializējošie – 16 KP; 

humanitārie un sociālie – 4 KP) 
• C. Brīvās izvēles priekšmeti – 4 KP 
• E. Gala pārbaudījumi (bakalaura darbs) – 20 KP 

 
3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA 

 
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.  
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.). 
 
3.2. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE 
 



 

Studiju programma “Materi ālzin ātnes”  pamat ā tiek realiz ēta 
RTU MĖF instit ūtu, profesora grupu un 
katedru telp ās, izmantojot šo 
strukt ūrvien ību iek ārtas, aparat ūru, 
apr īkojumu un materi ālus. Šo 
strukt ūrvien ību vid ū:  

 

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 
Vispārējās ėīmijas tehnoloăijas katedra 
Tehniskās fizikas institūts.  
Cietvielu fizikas profesora grupa  
RTU Materi ālu un konstrukciju instit ūts 
Neorganiskās ėīmijas institūts 

 
Materiālzinātnes priekšmetu apgūšanai tiek izmantotas arī Latvijas Universitātes institūtu, 
Cietvielu fizikas institūta  un Polimēru mehānikas institūta telpas un materiālā bāze. 
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 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 zi Ħā MĖF, kuras pasniedz ēji un zin ātniskie 
darbinieki veic materi ālzin āt Ħu studiju 
programmas nodrošin ājuma liel āko da Ĝu, ir 
viena no vismaz ākaj ām fakult āt ēm RTU, 
ta ču MĖF sa Ħem vienu no liel ākajiem 
finans ējumiem universit āt ē daž āda l īmeĦa 
zin ātnisko programmu realiz ācijai. Tas 
saist īts ar fakult ātes darbinieku 
tradicion āli intens īvo zin ātnisko 
darb ību. Visi pasniedz ēji ir iesaist īti 
zin ātniskaj ā darb ā (pašnov ērt ējuma 
zi Ħojumu 3. pielikums), regul āri 
public ējas prestižos izdevumos 
(pašnov ērt ējuma zi Ħojumu 4. pielikums), 
staž ējas ārzemju firm ās un universit āt ēs. 
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic mācību spēki, 
iesaistās arī studenti Par savu zinātnisko darbu rezultātiem 
studenti ik gadu ziĦo RTU studentu , RTU un starptautiskās 
zinātniskās konferencēs, kopā ar pasniedzējiem publicē 
pētījumu rezultātus (pašnovērtējuma ziĦojumu 5. pielikums).  

 
3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 
1994. gad ā p ēc RTU zin ātnieku un m ācību sp ēku iniciat īvas 

tika dibin āta Latvijas Materi ālu 
Pēt īšanas Biedr ība (LMPB). T ā ir 
sabiedriska, neatkar īga, radoša, 
profesion āla organiz ācija, kas šobr īd 
apvieno p āri par 80 materi ālu 
izstr ādāšanas, p ēt īšanas, ražošanas, 
izmantošanas, k ā ar ī šim nol ūkam 
nepieciešamo speci ālistu sagatavošanas 
jom ās str ādājošos. Biedr ības m ēr ėi ir 
apvienot daž ādu nozaru speci ālistus 
kop īgam radošam darbam materi ālu zin ātnes 
un tehnikas jom ās, organiz ēt zin ātnieku, 
ražot āju un pat ēr ēt āju  sadarb ību u.c. 
Praktiski visi pasniedz ēji un zin ātniskie 
darbinieki, kas īsteno materi ālzin āt Ħu 
studiju programmu ir akt īvi  LMPB biedri. 

Ilgstoša sadarb ība RTU Polim ērmateri ālu instit ūtam ir ar  
Tallinas tehnisk ās universit ātes Polim ēru 
materi ālu katedru un Kau Ħas tehnolo ăijas 
universit ātes Organisk ās tehnolo ăijas 
katedru. Ikgad ējos simpozijos (BALTIC 
POLYMER SYMPOSIUM) un konferenc ēs 
(INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING 
MATERIALS & TRIBOLOGY,) to dal ībnieki 
dal ās pieredz ē par m ācību un zin ātnisko 



 

darbu, sniedz atsauksmes par doktoru 
disert ācij ām.  

2006. gad ā Baltic Polymer Symposium organiz ēja RTU 
Polim ērmateri ālu instit ūts, 2007. gad ā  
Baltijas silik ātu materi ālu konferenci – 
Silik ātu materi ālu instit ūts.  

Ir plaši kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzĦēmumiem starptautisku projektu 
izstrādē (6. pielikums).  
Ārzemju universit āt ēs staž ējas pasniedz ēji un studenti. 

Socrates-Erasmus programmas ietvaros : 
• 2004.g. maăistrante JeĜena Mihailova  izstrādāja maăistra darbu  Cīrihes Augstākās 

tehniskās skolas (ETH Zürich) Virsmas zinātnes un tehnoloăiju laboratorijā Šveicē.  

• 2004. g. II kursa maăistrante Gerda BuĜa papildināja kvalifikācijas darbu 
Erlangenas-Nirnbergas universitātē (Vācija). 

• RWMW II kursa maăistrantūras studente Ilze Smeltere 2006.g.oktobra līdz     2007. 
g. februārim studēja Fr. Šillera universitātes (Jēna, Vācija) Fizikas un astronomijas 
fakultātes MateriālzinātĦu institūtā. 

• RWMW II kursa maăistrantūras studente Ilze Viškere 2005./2006. m.g. II semestrī 
studēja Dānijas tehniskajā universitātē un, pabeigusi maăistrantūru,  2006./07. m.g. 
uzsāka studijas otrā maăistrantūras programmā. 

• 2007. g. ar izcilību maăistra studijas beigušais Georgijs Bakradze izturēja konkursu 
doktorantūras studijām Vācijā (International Max Planck Research School for 
Advanced Materials) 

Tas liecina par studiju programmas atbilstību Eiropas prasībām un augsto studentu 
apmācības līmeni. 

Uz konferencēm Slovākijā, Ukrainā, Igaunijā, Vācijā komandēti maăistranti                    S. 
Gaidukovs, J. Greidāne, J. Ločs, D. Ērkšėe, D. Pizele, G. Bakradze, I. Elksnīte,               J. 
Zavickis, G. BuĜa, A. Butlers u.c. 
Pasniedzēji V. Švinka un R. Švinka 2007. g. veica pētījumus Erlangenas – Nirnbergas 
universitātes (Vācija) Materiālzinību institūtā, L.Krāăe 2006. g. IZM-RTU projekta 
“Jaunizveidotos būvkeramikas materiālos inkapsulēto rūpniecības atkritumu 
reversibilitātes novērtējums” (R7086) ietvaros Londonas Imperiālajā koledžā 
(Lielbritānija), L. BērziĦa – CimdiĦa Marijas Kirī granta ietvaros vadīja materiālzinātĦu 
studentu nodarbības Fridriha Šillera Jēnas universitātē (Vācija). 

 Kvalifik ācijas paaugstināšana notiek arī, piedaloties 
starptautiskos un vietējas nozīmes simpozijos un semināros 
(G. Mežinskis, M. Knite, R. Merijs-Meri, J. Grabis,                  
S. Reihmane, L. BērziĦa-CimdiĦa u.c.). 

 

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
 
Studiju programmas “Materi ālzin ātnes”  pozit īvi nov ērt ējušas 

profesion āl ās asoci ācijas: Latvijas 
Materi ālu P ēt īšanas biedr ība un Latvijas 
Būvmateri ālu ražot āju asoci ācija . 

Studenti akt īvi piedal ās RTU r īkotaj ās gadsk ārt ēj ās karjeras 
dien ās, kur ās tiekas ar potenci ālajiem 



 

darba dev ējiem. Vair āk k ā puse studentu 
apvieno m ācības ar darbu. 

2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā. 
Programmu „Materi ālzin ātnes” pasniedz ēji sadarbojas ar  

pārst āvjiem no IBNA INSPECTION, 
Būvmateri ālu ražošanas asoci ācijas, 
Polim ērmateri ālu test ēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, 
SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC PLAST, EPI, 
A/S BOLDERĀJA, A/S R īgas laku un kr āsu 
fabrika, A/S Latvijas Finieris, SIA 
IZOTERMS, SIA PAA, SIA Piek ūns un d ēli, 
SIA PET BALTIJA, SIA DEFKON, SIA TENAX, 
A/S SACRET, SIA GROGLAST, SIA CEMEX u.c. 

Potenci ālie darba dev ēji ir iepaz īstin āti ar m ācību programmu 
strukt ūru, ir sa Ħemti priekšlikumi m ācību 
procesa pilnveidošanai. Uz Ħēmumu  
pārst āvji uzskata, ka  studentiem 
j āsaist ās ar darba dev ēju jau studiju 
laik ā, ražot ājiem un universit ātei biež āk 
j āapmain ās ar inform āciju par m ācību 
programm ām un izmai Ħām taj ās.  

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 
programmas “Materiālzinātnes” studentes.  
Vairāki maăistru studiju programmas “Materiālzinātnes” absolventi kĜuvuši par darba 
devējiem (1 firmas līdzīpašnieks, 1 projektu vadītājs, 4 nodaĜu un kvalitātes vadītāji u.c.).  
Kontakti ar šiem darba devējiem ir īpaši vērtīgi. Absolventu tikšanās plānota 2008. g. 
rudenī. 
 
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”. 

Maăistra darba izstrāde 
InženierzinātĦu maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda maăistra studiju programma, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs (apjoms 20 KP), kas ir patstāvīgs zinātnisks pētījums 
par tematiku, kas sakrīt ar RTU zinātniskā darba virzieniem, kā arī potenciālo darba devēju 
vai sponsoru interesēm. Maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” kvalifikācijas 



 

darbu tēmas ietver sevī plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku (polimēru materiāli, 
silikātu materiāli, biomateriāli u.c.).  
Maăistra darba izstrādāšanu, noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU 
nolikumam par akadēmisko studiju maăistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu, 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par maăistra darbu (apstiprināts 
MĖF Domes sēdē 2003.g. 26. maijā, protokols Nr. 8) un MĖF norādījumiem par studiju 
noslēguma darbu noformēšanu (2003g.). Lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu pieĦem 
MĖF Dome. RTU piešėiramo maăistra akadēmisko grādu nosaukumus reglamentē RTU 
Senāta 2000. g. 25. aprīĜa  sēdes lēmums “Par RTU piešėiramo maăistra grādu 
nosaukumiem” un šī  lēmuma izmaiĦas un papildinājumi. 
Vairāki  maăistru programmas studenti iesaistīti zinātnisko darbu izstrādē, kas saskaĦoti ar 
atsevišėu Latvijas ražotājus interesējošiem jautājumiem. Piemēram, JāĦa Burbja,        
kvalifikācijas darba tēma: „Laku-krāsu materiāli uz zemmolekulāru alkīdu bāzes” 
(Vadītājs asoc prof.L.Mālers) veikta sadarbībā ar A/S Rīgas laku krāsu fabrika. 
Studiju procesa kvalit āti v ērt ē, apspriežot fakult ātes Domes 

sēdē izmai Ħas studiju programm ās, k ā ar ī 
jaunu m ācību priekšmetu pieteikumus 
(priekšmeta saturs, apjoms, pasniedz ēja 
kvalifik ācijas atbilst ība studiju 
programmas m ēr ėiem u.c.). Dom ē tiek 
apstiprin āti ar ī visi ar m ācību procesu 
saist ītie nolikumi. 

Materi ālzin ātnes studiju programmas probl ēmas tiek 
apspriestas Polim ērmateri ālu instit ūta 
padomes s ēdēs, pieaicinot citu 
strukt ūrvien ību darbiniekus, kuri 
saist īti ar studiju procesu. Tiek 
analiz ēts priekšmetu saturs, lekciju, 
laboratoriju un praktisko  nodarb ību 
metodolo ăija u.c. jaut ājumi, sagatavoti 
materi āli apstiprin āšanai Dom ē un RTU 
Senāt ā.   

 
5. STUDENTI 
 
Maăistru studijas turpina 80 % no programmas “Materiālzinātnes“ bakalauriem. Studentu 
sekmes maăistrantūrā ir stabilizējušās – atskaitīto nav. Praktiski visi maăistranti ir 
iesaistījušies zinātniskajā darbā fakultātē, kas atĜauj apvienot darbu ar studijām.  
4 mācību gados maăistrantūru beiguši 47 studenti, 18 no tiem (38 %) studē doktorantūrā. 
2008. gada rudenī notiks 2 pirmo promocijas darbu aizstāvēšana, jaunie doktori papildinās 
akadēmiskā personāla un zinātnisko darbinieku skaitu 
Studentu grupas ir nelielas (10-14 studenti), tajās ir Ĝoti labi un izcili studenti, piemēram 
2004./2005. m.g. 5 studenti (50 %) kvalifikācijas darbus aizstāvēja izcili, 2006./2007. m.g. 
2 studenti ar vērtējumu izcili, 9 studenti ar teicami (kopā 12 absolventi). 2005. g.. 
programmu ar izcilību nobeidza 5 studenti, 2007. g maăistrants G. Bakradze, kurš, izturējis 
konkursu, turpina studijas doktorantūrā Vācijā (International Max Planck Research School 
for Advanced Materials).  
Salīdzinot ar bakalauru studiju programmu, ievērojami pieaug papildus saĦemto stipendiju  
un atzinību skaits (skat. 1.tabulu) 



 

1. tabula 
 

 Maăistru studiju programas "Materiālzinātnes" studentu stipendijas un apbalvojumi. 
 

Balvas un stipendijas Studenti Gads 

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

Bitenieks Juris 

Grigale Zane 

Bakradze Georgijs 

Elksnīte Ilze 

Bakradze Georgijs 

Elksnīte Ilze 

Pizele Danuta 

ŽūriĦa Dagnija 

Gaidukovs Sergejs 

2007./2008. 

2007./2008. 

2006./2007. 

2006./2007.  

2005./2006. 

2005./2006. 

2004./2005. 

2004./2005. 

2003./2004. 

RTU Senāta stipendija Gaidukovs Sergejs 2003./2004. 

LU Kristapa Morberga stipendija Bakradze Georgijs 2006./2007. 

LIF Zelta medaĜa Bakradze Georgijs 2006 

LZA balva jaunajiem zinātniekiem Ėīmijas , 
bioloăijas un medicīnas zinātĦu nodaĜā 

Viškere Ilze 2006 

LZA un AS Grindeks goda zīme Sudraba pūce Ērkšėe Dace 2006 

2. vieta RTU Inženieru sacensībās 
konstruēšanas kategorijā 

Cimmermane AiguĜa 2005 

Balva "Excellent Presentation" Pizele Danuta 2004 
 

 
6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

 
Maăistru studiju programmu “Materiālzinātnes” nodrošina vairāku MĖF katedru, institūtu 
un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā piedalās arī 
citu RTU fakultāšu pasniedzēji. 
Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu maăistra studiju 
programmā nodrošina 16 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās un 
zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma apkopots 2. tabulā. 
Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (9. pielikums) un 
vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. pielikumi). 

2. tabula 
Akadēmiskā personāla raksturojums /2007./08. m.g./ 

 

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas 

 
Profesori As. profesori  Docenti Lektori 



 

6 
(38 %) 

4 
(24 %) 

6 
(38 %) 

- 

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas 
 

Habilitētie zinātĦu 
doktori 

 
ZinātĦu doktori 

 
Maăistri  

 
Bez akadēmiskā 

grāda 
7 

(44 %) 
8 

(50 %) 
1 

(6 %) 
- 
- 

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi)  
 

25 - 30 
 

 
35 - 40 

 
45 - 49 

 
50 - 54 

 
55 - 59 

 
60 - 64 

 
65 un vairāk 

1 
(6,3 %) 

- 
- 

- 
- 

4 
(25 %) 

1 
(6,3 %) 

4 
(25 %) 

6 
(37,4 %) 

 
Notiek priekšmetu satura pilnveidošana un savstarpēja 
saskaĦošana, pasniegšanas metodoloăiskā uzlabošana, 
priekšmetu ietvaros veicamo laboratorijas darbu un praktisko 
darbu klāsta paplašināšana. Pašreiz dominējošais izziĦas 
materiāls studentiem ir lekciju konspekti, uzskatāmā (izdales) 
materiāla komplekti, vai arī abi minētie veidi elektroniskā 
formā. 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 – 
vairāk kā 35 % pasniedzēju ir 65 gadi un vairāk. Maăistru 
studiju programmas “Materiālzinātnes” realizēšanā iesaistīti 
vairāki gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, prof. A. Čate, 
asoc.prof. L. Krāăe, doc. R. Merijs-Meri). 2008. g. studiju 
priekšmetu "Biopolimēri un tehnoloăija" uzsāk pasniegt 
doktorante        J. Staško, priekšmetu "Polimēru materiālu 
tehnoloăija" doktorants S. Gaidukovs. 

Jaunu mācību spēku kalve ir MĖF doktorantūra. Pašreiz doktorantūras apmācība notiek 3 
akreditētās ar materiālzinātni saistītās programmās:  
 
     • materiālzinātne,  

• polimēru materiālu un kompozītu tehnoloăija, 
• silikātu un augsttemperatūras  materiālu ėīmija un tehnoloăija 

 

2008. gada rudenī promocijas darbus aizstāvēs pirmie 2 studiju programmas 
"Materiālzinātne" doktoranti. 
 
7. PAŠNOVĒRTĒJUMA ANAL ĪZE  

 

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

Programmas stipr ās, veicinoš ās iez īmes: 



 

• inženierzin āt Ħu izgl īt ības prestiža pieaugums Latvij ā 

• pietiekami liels sagatavojamo speci ālistu potenci ālo darba 
vietu kl āsts, kontakti ar ražot ājiem 

• akadēmiskā maăistru studiju programma “Materiālzinātnes” Ĝauj sasniegt izvirzītos 
mērėus  

• programma atbilst Eiropas augstskolu programm ām un Bolo Ħas 
procesa rekomend ācij ām 

• ir iesp ēja veikt studentu apmai Ħu ar ārvalstu augstskol ām 
ar radniec īgām studiju programm ām 

• iespēja studentiem turpināt studijas doktorantūrā 

• iesp ējas efekt īvai studentu pašp ārvaldei, sportam un 
pašdarb ībai 

• mācību sp ēkiem ir augsta kvalifik ācija un pieredze 
materi ālzin āt Ħu priekšmetu pasniegšan ā, notiek regul āra 
kvalifik ācijas celšana, m ūsdien īgu elektronisko m ācību 
metodisko materi ālu sagatavošana 

• regul āra studentu aptauju  anal īze un to izmantošana 
mācību procesa pilnveidošanai 

• tradicion āli  intens īvs m ācību sp ēku un zin ātnisko 
darbinieku p ētnieciskais darbs Latvijas un starptautisku 
zin ātnisku projektu izstr ādē, kur ā tiek iesaist īta liel ākā 
daĜa studentu, darba rezult ātu public ēšana starptautiski 
atz ītos zin ātniskos izdevumos, intens īva dal ība 
starptautisk ās konferenc ēs  

• modernu iek ārtu skaita pieaugums 

• regul ārs zin ātnes b āzes finans ējums 

• pamat ā nov ērsti iepriekš ēj ās akredit ācijas komisijas 
nor ādītie tr ūkumi (darbojas materi ālzin ātnes nozares 
studiju programmu komisija, notiek studiju pl ānu 
apspriešana un pilnveidošana, iev ērojami uzlabojies 
stud ējošo nodrošin ājums ar literat ūru un pieeja 
internetam, pieaug studiju vides moderniz ācija, studijas 
beidz pirmie programmas doktoranti, kuri jau 
iesaist ījušies m ācību proces ā)  

•  studentu atsauksmes par studiju programmas realiz āciju ir 
pozit īvas  

Programmas v āj ās, kav ējoš ās iez īmes: 

• darbs ārpus fakultātes, kas studentiem nepieciešams  finansiālo apstākĜu dēĜ,  traucē 
mācības. Nespējot  apvienot darbu ar mācībām, atskaites periodā 3 maăistri 
neaizstāvēja kvalifikācijas darbus  

• sal īdzinoši neliel ās gaid āmās darba algas var k Ĝūt par 
iemeslu jauno speci ālistu aizpl ūšanai uz cit ām, lab āk 



 

apmaksāt ām  darb ības jom ām un izbraukšanai uz ārzemēm (3 
absolventi str ādā ārzemēs)  

• liels vid ējais pasniedz ēju vecums  

• nav iesp ēju pasniedz ēju apmaks ātam staž ēšan ās laikam (8 
nedēĜas) ārzemēs vai ražošan ā  (nosaka Augstskolu likums) 
sakar ā ar lielo slodzi. Praktiski nav pasniedz ēju – 
dublieru.  

PASĀKUMI MA ĂISTRU PROGRAMMAS "MATERI ĀLZIN ĀTNES" TĀLĀKAI 
PILNVEIDOŠANAI 
 
• 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. 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. Paredzēts svarīgākos 
programmas „Materiālzinātnes” studiju priekšmetu lekciju prezentācijas materiālus 
(Power Point formātā) ievietot struktūrvienību mājas lapās ar iespēju veikt izdrukas. 
Jau pašreiz šādā veidā pieejami lekciju kursi: „Polimērmateriālu ėīmija un 
tehnoloăija”, „Polimēru ėīmija un fizikālā ėīmija” , „Virsmas un robežprocesi”.  

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

• Atsevišėos studiju priekšmetos studenti vai studentu grupas izstrādā 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. 
Studējošo iesaistīšana šajā darbā ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Pēctecības 
principa izmantošana būtiski sekmē tā īstenošanu. Maăistru studiju studenti veic 
pētījumus 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 lietišėās 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. KALNIĥŠ 
 
 
 
 
 
RTU Polimēru materiālu tehnoloăijas katedras vadītāja                   Prof. S. REIHMANE 
 
 
 
 
 
Akadēmiskās maăistra 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). 
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Rīga - 2007 
2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI.  
 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas "MATERIĀLZINĀTNE" mērėis ir sniegt 
augstāko akadēmisko izglītību materiālzinātĦu nozarē inženierzinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai un sagatavot patstāvīgam radošam darbam vadošos amatos materiālu dizaina, 
projektēšanas, materiālu ražošanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, 
materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām 
studijām doktorantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu maăistrs materiālzinātnē. 
 Maăistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošiem iespēju  
padziĜināti  apgūt zināšanas vairākos ar materiāliem saistīto fundamentālo zinātĦu laukos, 
apgūt atsevišėas materiālzinātĦu profilam atbilstošas profesionāla rakstura disciplīnas, 
apgūt ekonomiskos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos humanitāros un sociālos 
priekšmetus. 

 
Studentam tiek piedāvātas iespējas iegūt: 
 
• padziĜinātas zināšanas polimēru un silikātu ėīmijā un fizikālajā ėīmijā 
• zināšanas jaunās paaudzes materiālu  fizikā un tehnoloăijā       
• zināšanas materiālu kvalitātes pārvaldībā, kā arī vides pārvaldībā, materiālus 

ražojot   
• informācijas meklēšanas un analīzes prasmi, eksperimentālā un pētnieciskā 

darba iemaĦas 
• prasmi identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt 

materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērėiem 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu inženieruzdevumu (materiālu 

dizains, projektēšana, ražošanas organizēšana un vadīšana), ekonomisku un 
vadības organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu 
izvērtēšanai 

• studiju nobeiguma fāzē – padziĜinātas zināšanas un praktiskas darbības prasmi 
kādā noteiktā materiālu grupā pēc izvēles (polimērmateriāli, silikātmateriāli, 
biomateriāli u.c.), veicot  pētnieciska rakstura maăistra darbu.      

 
Akadēmiskā izglītība sniedz arī zināšanas sabiedriskas darbības veikšanai Latvijā un 
starpvalstu sadarbībā. 
 
Mērėu un uzdevumu realizāciju novērt ē pēc: 
 

• studentu aktivitātes mācību procesā, 
• studentu sekmēm,  
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērt ējuma 

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

 
 



 

3. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA 
 
2.1 IZMAI ĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ 

 
Akadēmiskā maăistru studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNE" (4552105) 
licencēta 2005.g. 21. jūnij ā (Licences Nr. 04051-64) un ar Akreditācijas komisijas  
2003. g. 3.decembra lēmumu Nr. 668 akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim 
(akreditācijas lapa Nr. 023-631).  
Studijas maăistrantūrā reglamentē RTU Senāta 2002. g. 25. februāra sēdē 
apstiprinātais ″″″″Maăistrantūras nolikums″″″″. 
2005./2006. m.g. maăistranti studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2002.g. 29. aprīlī, protokola Nr. 407, kas saskaĦota ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un RTU 
Senāta 2002. g. 25. februāra sēdes lēmumu ″″″″Par maăistra akadēmisko studiju 
programmu strukt ūru ″″″″.  
Maăistru studiju programmu "MATERI ĀLZIN ĀTNE" realiz ē pilna laika studijās 
RTU Rīgā. Studiju programmas direktors profesors Mārti Ħš KalniĦš. 
 
2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA AKADĒMISKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STANDARTAM 
 
Akadēmiskā maăistra studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNE" 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. IZMAI ĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJ Ā 
 
IzmaiĦu nav.          . 
 
4. 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, multimēdiju 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 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. 
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 “Materi ālzin ātne”  pamat ā tiek realiz ēta RTU 

MĖF instit ūtu, profesora grupu un katedru 
telp ās, izmantojot šo strukt ūrvien ību 
iek ārtas, aparat ūru, apr īkojumu un 
materi ālus. Šo strukt ūrvien ību vid ū:  

 

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 
Vispārējās ėīmijas tehnoloăijas katedra 
Tehniskās fizikas institūts.  
Cietvielu fizikas profesora grupa  
RTU Materi ālu un konstrukciju instit ūts 
Neorganiskās ėīmijas institūts 

 
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, 
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. 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. 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.  
Fakultātes datorklasē bez datorliteratūras un vārdnīcām ir 
pieejami arī CD, audio- un videomateriāli ėīmijas apgūšanai 
svešvalodās.   
ĥemot vērā nelielo studentu skaitu studiju programmā 
“Materiālzinātne”, 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 zi Ħā MĖF, kuras pasniedz ēji un zin ātniskie 

darbinieki veic materi ālzin āt Ħu studiju 
programmas nodrošin ājuma liel āko da Ĝu, ir 
viena no vismaz ākaj ām fakult āt ēm RTU. 
Taču MĖF sa Ħem vienu no liel ākajiem 
finans ējumiem universit āt ē daž āda l īmeĦa 
zin ātnisko programmu realiz ācijai. Tas 
saist īts ar fakult ātes darbinieku 
tradicion āli intens īvo zin ātnisko 
darb ību. Visi pasniedz ēji ir iesaist īti 
zin ātniskaj ā darb ā (3. pielikums), 
regul āri public ējas prestižos izdevumos, 
(4. pielikums),  staž ējas ārzemju firm ās 
un universit āt ēs. 
Visos zinātniskajos projektos, kurus veic materiālzinātĦu 
studiju programmā iesaistītie mācību spēki, piedalās arī 
studenti. Par savu zinātnisko darbu rezultātiem studenti ik 
gadu ziĦo RTU studentu , RTU un starptautiskās 
zinātniskajās konferencēs (5. pielikums), kopā ar 
pasniedzējiem uzsāk pētījumu rezultātu publikācijas.  



 

 
3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 
1994.gad ā p ēc RTU zin ātnieku un m ācību sp ēku iniciat īvas tika 

dibin āta Latvijas Materi ālu P ēt īšanas 
Biedr ība (LMPB). T ā ir sabiedriska, 
neatkar īga, radoša, profesion āla 
organiz ācija, kas šobr īd apvieno p āri par 
80 materi ālu izstr ādāšanas, p ēt īšanas, 
ražošanas, izmantošanas, k ā ar ī šim 
nol ūkam nepieciešamo speci ālistu 
sagatavošanas jom ās str ādājošos. 
Biedr ības m ēr ėi ir apvienot daž ādu nozaru 
speci ālistus kop īgam radošam darbam 
materi ālu zin ātnes un tehnikas jom ās, 
organiz ēt zin ātnieku, ražot āju un 
pat ēr ēt āju  sadarb ību u.c. Praktiski visi 
pasniedz ēji un zin ātniskie darbinieki, 
kas īsteno materi ālzin āt Ħu studiju 
programmu ir akt īvi  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 materiālzinātnē, sekmē starpdisciplinārās augstākās izglītības attīstību, tajā skaitā 
visaugstākās kvalifikācijas kadru sagatavošanu un veicina pētījumu rezultātu izmantošanu valsts tautsaimniecībā. 

Ilgstoša sadarb ība RTU Polim ērmateri ālu instit ūtam ir ar  
Tallinas tehnisk ās universit ātes Polim ēru 
materi ālu katedru un Kau Ħas tehnolo ăijas 
universit ātes Organisk ās tehnolo ăijas 
katedru. Ikgad ējos simpozijos (BALTIC 
POLYMER SYMPOSIUM) un konferenc ēs 
(INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING 
MATERIALS & TRIBOLOGY, SILICATE MATERIALS 
CONFERENCE) to dal ībnieki dal ās pieredz ē 
par m ācību un zin ātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disert ācij ām.  

2006. gad ā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organiz ēja RTU 
Polim ērmateri ālu instit ūts, 2007.g. 
SILICATE MATERIALS CONFERENCE – RTU 
Silik ātu materi ālu instit ūts. 

Ir kontakti ar ārzemju zin ātnisk ām iest ādēm un uz Ħēmumiem 
starptautisku projektu ietvaros (6. 
pielikums). Ārzemju universit āt ēs 
staž ējas pasniedz ēji un studenti. 

 
• RWMW maăistrantūras absolvente Ilze Viškere  2006./07. m.g. studē Dānijas 

tehniskajā universitātē citā maăistrantūras programmā. 
• RWMW II kursa maăistrantūras studente Ilze Smeltere SOKRATES/ERASMUS 

programmas ietvaros no 2006.g.oktobra līdz 2007. g. februārim studēja Fr. Šillera 
universitātes (Jēna, Vācija) Fizikas un astronomijas fakultātes MateriālzinātĦu 
institūtā. 



 

• Komandējumi uz konferencēm Slovākijā, Ukrainā, Igaunijā (komandētie 
maăistranti G. Bakradze, I. Elksnīte, J. Zavickis) 

 
Pasniedzēji V. Švinka un R. Švinka 2007. g. veica pētījumus Erlangenas – Nirnbergas 
universitātes (Vācija) Materiālzinību institūtā, L.Krāăe 2006. g. IZM-RTU projekta 
“Jaunizveidotos būvkeramikas materiālos inkapsulēto rūpniecības atkritumu 
reversibilitātes novērtējums” (R7086) ietvaros Londonas Imperiālajā koledžā 
(Lielbritānija), L. BērziĦa – CimdiĦa Marijas Kirī granta ietvaros vadīja materiālzinātĦu 
studentu nodarbības Fridriha Šillera Jēnas universitātē (Vācija). 

 Kvalifik ācijas paaugstināšana notiek arī, piedaloties 
starptautiskos un vietējas nozīmes semināros (G. Mežinskis, 
M. Knite, R. Merijs-Meri, J. Grabis, S. Reihmane, L. 
BērziĦa-CimdiĦa u.c.). 

 

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
 
Studiju programmas “Materi ālzin ātne”  pozit īvi nov ērt ējušas 

profesion āl ās asoci ācijas: Latvijas 
Materi ālu P ēt īšanas biedr ība un Latvijas 
Būvmateri ālu ražot āju asoci ācija . 

Studenti akt īvi piedal ās M ĖF r īkotaj ās gadsk ārt ēj ās karjeras 
dien ās, kur ās tiekas ar potenci ālajiem 
darba dev ējiem. Vair āk k ā puse studentu 
apvieno m ācības ar darbu. 

2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā. 
Programmu „Materi ālzin ātne” pasniedz ēji sadarbojas ar  

pārst āvjiem no IBNA INSPECTION, 
Būvmateri ālu ražošanas asoci ācijas, 
Polim ērmateri ālu test ēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, 
SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC PLAST, EPI, 
A/S BOLDERĀJA, A/S R īgas laku un kr āsu 
fabrika, A/S Latvijas Finieris, SIA 
IZOTERMS, SIA PAA, SIA Piek ūns un d ēli, 
SIA PET BALTIJA, SIA DEFKON, SIA TENAX, 
A/S SACRET, SIA GROGLAST, SIA CEMEX u.c. 

Potenci ālie darba dev ēji ir iepaz īstin āti ar m ācību programmu 
strukt ūru, ir sa Ħemti priekšlikumi m ācību 
procesa pilnveidošanai. Uz Ħēmumu  
pārst āvji uzskata, ka studentiem 
j āsaist ās ar darba dev ēju jau studiju 
laik ā, ražot ājiem un universit ātei biež āk 
j āapmain ās ar inform āciju par m ācību 
programm ām un izmai Ħām taj ās.  

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 bakalaura 
programmas “Materiālzinātne” III kursa studentes.  
Vairāki  maăistru programmas studenti iesaistīti zinātnisko darbu izstrādē, kas saskaĦoti ar 
atsevišėu Latvijas ražotājus interesējošiem jautājumiem. Piemēram, JāĦa Burbja,        2. 
kursa maăistrantūras studenta kvalifikācijas darba tēma: „Laku-krāsu materiāli uz 
zemmolekulāru alkīdu bāzes” (Vadītājs asoc prof.L.Mālers) veikta sadarbībā ar A/S Rīgas 
laku krāsu fabrika. 
 

5. 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”. 

Maăistra darba izstrāde 
InženierzinātĦu maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda maăistra studiju programma, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs (apjoms 20 KP), kas ir patstāvīgs zinātnisks 
pētījums par tematiku, kas sakrīt ar RTU zinātniskā darba virzieniem, kā arī potenciālo 
darba devēju vai sponsoru interesēm. Maăistra studiju programmas “Materiālzinātne” 
kvalifikācijas darbu tēmas ietver sevī plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku 
(polimēru materiāli, silikātu materiāli, biomateriāli u.c.).  
Maăistra darba izstrādāšanu, noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU 
nolikumam par akadēmisko studiju maăistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu, 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par maăistra darbu (apstiprināts 
MĖF Domes sēdē 2003.g. 26. maijā, protokols Nr. 8) un MĖF norādījumiem par studiju 
noslēguma darbu noformēšanu (2003g.). Lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu pieĦem 
MĖF Dome. RTU piešėiramo maăistra akadēmisko grādu nosaukumus reglamentē RTU 
Senāta 2000. g. 25. aprīĜa  sēdes lēmums “Par RTU piešėiramo maăistra grādu 
nosaukumiem” un šī  lēmuma izmaiĦas un papildinājumi. 
Studiju procesa kvalit āti v ērt ē, apspriežot fakult ātes Domes 

sēdē ikvienas jaunas studiju programmas 
pieteikumu (programmas nepieciešam ība, 
programmas saturs, apjoms, sal īdzin ājum ā 
ar jau esoš ām citur realiz ējam ām 
programm ām), k ā ar ī jaunu m ācību 
priekšmetu pieteikumus (priekšmeta 
saturs, apjoms, pasniedz ēja 
kvalifik ācijas atbilst ība studiju 
programmas m ēr ėiem u.c.). Dom ē tiek 
apstiprin āti ar ī visi ar m ācību procesu 
saist ītie nolikumi. 

Materi ālzin ātnes studiju programmas probl ēmas tiek 
apspriestas Polim ērmateri ālu instit ūta 
padomes s ēdēs, pieaicinot citu 
strukt ūrvien ību darbiniekus, kuri 
saist īti ar studiju procesu. Tiek 



 

analiz ēts priekšmetu saturs, lekciju, 
laboratoriju un praktisko  nodarb ību 
metodolo ăija u.c. jaut ājumi, k ā ar ī 
fakult ātes strat ēăijas un t āl ākas 
att īst ības probl ēmas, sagatavoti 
materi āli apstiprin āšanai Dom ē un RTU 
Senāt ā.   

 
6. STUDENTI 

2. tabula 

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ MAĂISTRU STUDIJU 
PROGRAMMĀ          “ MATERIĀLZINĀTNE “ 

 2006./2007. m.g. 2007./2008. m.g. 
Iesniegumu skaits 1 10 
Ieskait īti 1 10 
2006./2007. m.g. 1 10 

 
Akadēmiskajā maăistru studiju programmā “Materiālzinātne“ 2006./2007. m.g. studēja 13 
studenti. Maăistra kvalifikācijas darbus (2 studenti ar vērtējumu izcili, 9 studenti ar 
teicami) sekmīgi aizstāvēja un grādu inženierzinātĦu maăistrs materiālzinātnē ieguva 12 
studenti. Programmu ar izcilību nobeidza maăistrants G. Bakradze, kurš, izturējis 
konkursu, turpina studijas doktorantūrā Vācijā (International Max Planck Research School 
for Advanced Materials). Vēl 5 absolventi turpina studijas doktorantūrā RTU. Tas liecina, 
ka, neskatoties uz nelielo studentu skaitu, ir izaudzināti izcili un labi speciālisti. 

 
Maăistru studiju programmas “ Materi ālzin ātne “ I kursa 

studentu aptaujas anal īze (7.pielikums). 
liecina, ka studenti  studiju procesu 
vērt ē pozit īvi. Jau vair ākus gadus 
aptauj ātie par nevajadz īgiem priekšmetiem 
atz īst datorm ācības pamatkursu ar 
programm ēšanas valodu C (šogad 20 % 
aptauj āto) un datormodel ēšanu (20 %). 
Studenti iesaka uzlabot priekšmetu 
izv ēles iesp ējas. 

Studentu sekmes maăistrantūrā ir stabilizējušās – atskaitīto nav. Praktiski visi maăistranti 
ir iesaistījušies zinātniskajā darbā fakultāte, kas atĜauj apvienot darbu ar studijām.  Labākie 
studenti saĦem  papildus stipendijas (3. tabula). 
  

 
 
 



 

 
 
3. tabula 
 

AR MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMU "MATERIĀLZINĀTNE" SAISTĪTO 
STUDENTU STIPENDIJAS UN APBALVOJUMI. 

 
 

Balvas un stipendijas Studenti Gads 

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

Bakradze Georgijs 

Elksnīte Ilze 

2006./2007. 

2006./2007.  

 Juris Bitenieks  

Zane Grigale 

Laura Laiviniece  

Ludmila MahĦicka  

2007 

2007 

2007 

2007 

LIF Zelta medaĜa Georgijs Bakradze  2006 

LU Kristapa Morberga stipendija Georgijs Bakradze  2006./2007. 

LZA balva jaunajiem zinātniekiem Ėīmijas , 
bioloăijas un medicīnas zinātĦu nodaĜā 

Ilze Viškere  2006 

LZA un AS Grindeks goda zīme Sudraba pūce Dace Ērkšėe  2006 
 
Mācību procesa un sadzīves apstākĜu uzlabošanai studenti iesaka izmantot mācību procesā 
datorspēles, veidot telpas kopējai lietošanai, uzlabot apkuri. 

 
7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

Maăistru studiju programmu “Materiālzinātne”  nodrošina vairāku MĖF katedru, institūtu 
un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā piedalās arī 
citu RTU fakultāšu pasniedzēji (4. tabula). 
 
Svarīgāko, ar materiālzinātni saistīto, priekšmetu pasniegšanu maăistra studiju programmā 
nodrošina 16 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās un zinātniskās 
kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma apkopots 5. tabulā. 
 
Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (9. pielikums) un 
vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. pielikumi). 
 

 
 
 
 
 
4. tabula 



 

 
MAĂISTRU STUDIJU PROGRAMMAS “MATERIĀLZINĀTNE” APMĀCĪBU 

REALIZĒJOŠĀS STRUKTŪRVIENĪBAS, MĀCĪBU SPĒKI UN STUDIJU 
DISCIPLĪNAS (izĦemot humanitāros, sociālos un pedagoăijas priekšmetus) 

 
 Uzvārds, vārds Amats Zin. grāds Pasniedzamie priekšmeti 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĖAS ĖĪMIJAS FAKULTĀTE 

Polimērmateriālu institūts.  Polimērmateriālu tehnoloăijas katedra 
 MārtiĦš KalniĦš  profesors Dr. hab. inž. Polimēru ėīmija un fizikālā 

ėīmija 
Polimēru materiālu tehnoloăija 
Pētnieciskā darba organizācija 

 Skaidrīte Reihmane  profesore Dr. inž. Šėiedrmateriālu ėīmija un 
tehnoloăija 

 Jānis Kajaks asoc. prof. Dr. inž. Polimēru materiālu pārstrāde 
 Velta Tupureina  pētn. Maă. inž Biopolimēri un tehnoloăija 
 Armanda Vīksne  vad.pētn.  Dr. inž. Materiālu identifikācija un 

analīze 

 Remo Merijs Meri docents Dr.inž.   Polimērkompozītu tehnoloăija 

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas 
profesora grupa  

 Gundars Mežinskis  profesors Dr. hab.inž. Silikātu ėīmija un fizikālā ėīmija 
Materiālu kvalitātes pārvaldība 
Vides pārvaldības sistēmas 
materiālu ražošanā 

 Linda Krāăe  asoc.prof. Dr.inž. Saistvielu ėīmija un tehnoloăija 
 Gaida Sedmale  asoc. prof. Dr.hab.ėīm. Smalkkeramikas ėīmija un 

tehnoloăija 
Stikla ėīmija un tehnoloăija 

 Visvaldis Švinka  asoc. prof. Dr. hab.inž. Būvkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa 
 Līga BērziĦa – 

CimdiĦa  
asoc. prof. Dr. inž. Biomateriālu tehnoloăijas 

pamati 
Biokeramika un tehnoloăija 

Vispārīgās ėīmijas tehnoloăijas katedra    
 Iljo Dreijers   docents Dr. inž. Eksperimentu plānošana un 

rezultātu apstrāde  
 Jurijs OzoliĦš  asoc. prof. Dr. inž. Procesi materiālu tehnoloăijā 

Neorganiskās ėīmijas institūts 
 Jānis Grabis  profesors Dr. hab.inž. Plazmas ėīmijas tehnoloăija  

Tehniskās fizikas institūts Cietvielu fizikas profesora grupa 
 Māris Knite  profesors Dr.hab.fiz. Jauno materiālu fizika 

CITAS RTU FAKULTĀTES 
 Materiālu un konstrukciju institūts 
 Rolands Rikards   profesors Dr,hab.inž. Modernie materiāli būvniecībā 



 

 
           

5. tabula 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 

 

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas 

 
Profesori As. profesori  Docenti Lektori 

6 
(38 %) 

4 
(24 %) 

6 
(38 %) 

- 

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas 

 
 

Habilitētie zinātĦu 
doktori 

 
ZinātĦu doktori 

 
Maăistri  

 
Bez akadēmiskā 

grāda 
 

7 
(44 %) 

8 
(50 %) 

1 
(6 %) 

- 
- 

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi) 

 
 

25 - 30 
 

 
35 - 40 

 
45 - 49 

 
50 - 54 

 
55 - 59 

 
60 - 64 

 
65 un vairāk 

1 
(6,3 %) 

- 
- 

- 
- 

4 
(25 %) 

1 
(6,3 %) 

4 
(25 %) 

6 
(37,4 %) 

 
 
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. 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 – 
vairāk kā 35 % pasniedzēju ir 65 gadi un vairāk. Maăistru 
studiju programmas “Materiālzinātne” realizēšanā iesaistīti 
vairāki gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, asoc.prof. L. 
Krāăe, Dr. inž. R. Merijs-Meri). R. Meriju-Meri pēc doktora 
disertācijas aizstāvēšanas 2006. g. ievēlēja par docentu. 2007. 
g. studiju priekšmetu "Biopolimēri un tehnoloăija" uzsāk 
gatavot doktorante J. Staško, priekšmetu "Polimēru materiālu 
tehnoloăija" doktorants S. Gaidukovs. 



 

Jaunu mācību spēku kalve ir MĖF doktorantūra. Pašreiz doktorantūras apmācība notiek 3  
akreditētās ar materiālzinātni saistītās programmās:  
 
     • materiālzinātne,  

• polimēru materiālu un kompozītu tehnoloăija, 
• silikātu un augsttemperatūras  materiālu ėīmija un tehnoloăija 
 
8. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE 
 

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

AKADĒMISKĀS MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNE" 
SITUĀCIJAS ANALĪZE 

 

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes 

1. Darba 

tirgus 

Pietiekami liels 
sagat
avoja
mo 
speci
ālist
u 
poten
ci ālo 
darba 
vietu 
kl āst
s  

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, 
konsultācijas,  ekspertīzes, pārbaudes 
utt.  

Liels vidējais pasniedzēju vecums  

Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju 

Daži pasniedzēji strādā papildus 
algotu darbu citās darba vietās  

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

3.Zinātniskais   Regulārs zinātnes bāzes finansējums Neskatoties uz modernu iekārtu 



 

darbs 

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

Plaša studentu iesaistīšana 
zinātniskajā darbā 

Modernu iekārtu skaita 
palielināšanās 

skaita pieaugumu, pagaidām vēl 
nepietiekama pētījumu materiāli 
tehniskā bāze  

4. 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 

Uzlabojas auditoriju aprīkojums ar  
modernu aparatūru un iekārtām  

Iespējas studijas saistīt ar zinātnisko 
darbu, ko izmanto lielākā daĜa 
studentu  

Starptautiskie zinātniskie kontakti 
dod iespēju  veikt studentu apmaiĦu 
ar ārvalstu augstskolām ar 
radniecīgām studiju programmām  

Atjaunota fakultātes datorklase 

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) 

Studiju programma ir samērā 
neelastīga, ko nosaka RTU realizētā 
pārmērīgā apmācību procesa 
reglamentēšana un studiju 
programmu unificēšana, neĦemot 
vērā atsevišėu studiju programmu 
specifiskumu un nozares speciālistu 
ieteikumus 

 

5. Studenti Studentiem ir pieejama nepieciešamā 
informācija par studiju programmu 

Vairāki studenti saĦem speciālas 
stipendijas  par labām sekmēm un 
zinātnisko darbu 

1 maăistrants beidza studijas ar 
izcilību 

6 (50 %) maăistrantūru beigušie 
turpina studijas doktorantūrā 

Fakultātē uzsākta studentu apmaiĦa 
Eiropas kredītpunktu pārneses 
sistēmas (ECTS) ietvaros 

Iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību 

Darbs, kas studentiem nepieciešams  
finansiālo apstākĜu dēĜ, traucē 
mācības 

Vājas atseviš ėu studentu 
sveš
valo
du 
zin ā

šana
s  

 

 

 

Draudi :  



 

 Iespējas turpināt studijas    
doktorantūrā 

Iespējas strādāt zinātniski – 
pētniecisko darbu, piedalīties RTU 
studentu u.c. zinātniskajās 
konferencēs. 

Iespējas efektīvai studentu 
pašpārvaldei, sportam un 
pašdarbībai. 

Iespējas studentiem paralēli 
mācībām strādāt algotu darbu gan 
universitātē, gan ārpus tās.  

Tikai 1 studente II kursā 

 

6. Studiju 
procesa 
izvērt ēšana 

Jautājumi par studiju procesa 
organizāciju, saturu un kvalitāti tiek 
apspriesti PI sēdēs, MĖF Domes 
sēdēs un MĖF struktūrvienību 
vadītāju sēdēs  

Trūkst rūpīgas studiju procesa 
analīzes RTU kopumā. 

 

 
 
 

2006. g. akreditācijas  pašnovērt ējuma ziĦojumā plānotie 2006./2007.m.g. 
veicamie pasākumi maăistru studiju programmas “Materi ālzinātne” 

pilnveidošanai un to izpilde 
 

• turpināt pilnveidot studiju programmas „Materiālzinātne” lekciju, laboratoriju un 
praktisko nodarbību saturu un materiālo nodrošinājumu  - izpildīts, laboratorijas 
darbi uzlaboti, izmantojot jaunas iekārtas.  

• lai novērstu studiju programmas “Materiālzinātne” draudu, turpināt skolu 
informāciju un reklāmas pasākumus - 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 “Materiālzinātne” programmas studentes. PI 
pasniedzēji regulāri vada skolēnu zinātniskos darbus. 

• piedalīties fakultātes datornodrošinājuma pilnveidošanā - izpildīts – iegādāti un 
izmantojami darbam jauni datori. 

• stingri kontrolēt kvalifikācijas darbu izpildes termiĦus - izpildīts – laikā aizstāvēti 
visi kvalifikācijas darbi. 

• turpināt iesaistīt mācību procesā doktorantūras studentus - izpildīts - 2007. g. 
studiju priekšmetu "Biopolimēri un tehnoloăija uzsāk gatavot doktorante J. Staško, 
priekšmetu "Polimēru materiālu tehnoloăija" doktorants S. Gaidukovs. 

• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā - izpildīts daĜēji – 
darbs jāturpina laboratorijas darbu metodiku nodrošināšanai. 

• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem – izpildīts pasākuma 
″Profesionālās orientācijas un karjeras attīstības ėīmijas nozarē informācijas 
dienas″ laikā (4 dienas) notika tikšanās un  diskusijas ar ražošanas pārstāvjiem. 

 



 

 
 
 

Kopsavilkums 
 

•  akadēmiskā maăistru studiju programma “Materiālzinātne” 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 materiālzinātnes priekšmetu 
pasniegšanā 
•  pasniedzēji veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu jomās, kas saistītas ar dažādu 
materiālu dizainu, struktūras pētījumiem, tehnoloăiju; pētnieciskajā darbā tiek iesaistīti 
studenti 
•   studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas 
• maăistru programmu atskaites periodā beidza vairāki izcili un labi studenti.                
6 maăistri (50 %) iestājās doktorantūrā 
 
2007./2008. m.g. laikā veicamie pasākumi maăistru studiju programmas 
“Materi ālzinātne” pilnveidošanai  

 
•   turpināt pilnveidot studiju programmas „Materiālzinātne” lekciju, laboratoriju un 

praktisko nodarbību saturu un materiālo nodrošinājumu    
• turpināt skolu informāciju un reklāmas pasākumus 
• stingri kontrolēt kvalifikācijas darbu izpildes termiĦus 
• turpināt iesaistīt mācību procesā doktorantūras studentus  
• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā 
• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem 
• veikt regulāras studentu anonīmās aptaujas un to analīzi 
 
 
 
 
Maăistra studiju programmas 
 “Materiālzinātne” direktors     Prof. M. KALNIĥŠ 
 
 
 
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.        . decembrī., prot. Nr 
 
Mācību prorektors ...................................  
                                           E. Beėeris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās akadēmiskās maăistra studiju programmas  
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (4552105) 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Rīga - 2006 
9. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI.  
 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas "MATERIĀLZINĀTNES" mērėis ir sniegt 
augstāko akadēmisko izglītību materiālzinātĦu nozarē inženierzinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai un sagatavot patstāvīgam radošam darbam vadošos amatos materiālu dizaina, 
projektēšanas, materiālu ražošanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, 
materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām 
studijām doktorantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu maăistrs materiālzinātnēs. 
 Maăistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošiem iespēju  
padziĜināti  apgūt zināšanas vairākos ar materiāliem saistīto fundamentālo zinātĦu laukos, 
apgūt atsevišėas materiālzinātĦu profilam atbilstošas profesionāla rakstura disciplīnas, 
apgūt ekonomiskos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos humanitāros un sociālos 
priekšmetus. 

 
Studentam tiek piedāvātas iespējas iegūt: 
 
• padziĜinātas zināšanas polimēru un silikātu ėīmijā un fizikālajā ėīmijā 
• zināšanas jaunās paaudzes materiālu  fizikā un tehnoloăijā       
• zināšanas materiālu kvalitātes pārvaldībā, kā arī vides pārvaldībā, materiālus 

ražojot   
• informācijas meklēšanas un analīzes prasmi, eksperimentālā un pētnieciskā 

darba iemaĦas 
• prasmi identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt 

materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērėiem 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu inženieruzdevumu (materiālu 

dizains, projektēšana, ražošanas organizēšana un vadīšana), ekonomisku un 
vadības organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu 
izvērtēšanai 

• studiju nobeiguma fāzē – padziĜinātas zināšanas un praktiskas darbības prasmi 
kādā noteiktā materiālu grupā pēc izvēles (polimērmateriāli, silikātmateriāli, 
biomateriāli u.c.), veicot  pētnieciska rakstura maăistra darbu.      

 
Akadēmiskā izglītība sniedz arī zināšanas sabiedriskas darbības veikšanai Latvijā un 
starpvalstu sadarbībā. 
 
Mērėu un uzdevumu realizāciju novērt ē pēc: 
 

• studentu aktivitātes mācību procesā, 
• studentu sekmēm,  
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērt ējuma 

(piešėirt ās stipendijas, prēmijas u.c.), 
• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos, 



 

• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm. 
 
 
10. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA 
 
2.2 IZMAI ĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ 

 
Akadēmiskā maăistru studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNES" (4552105) 
licencēta 2005.g. 21. jūnij ā (Licences Nr. 04051-64) un ar Akreditācijas komisijas  
2003. g. 3.decembra lēmumu Nr. 668 akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim 
(akreditācijas lapa Nr. 023-631).  
Studijas maăistrantūrā reglamentē RTU Senāta 2002. g. 25. februāra sēdē 
apstiprinātais ″″″″Maăistrantūras nolikums″″″″. 
2005./2006. m.g. maăistranti studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2002.g. 29. aprīlī, protokola Nr. 407, kas saskaĦota ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un RTU 
Senāta 2002. g. 25. februāra sēdes lēmumu ″″″″Par maăistra akadēmisko studiju 
programmu strukt ūru ″″″″.  
Maăistru studiju programmu "MATERI ĀLZIN ĀTNES" realizē pilna laika studijās 
RTU Rīgā. Studiju programmas direktors profesors Mārti Ħš KalniĦš. 
 
2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA AKADĒMISKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STANDARTAM 
 
Akadēmiskā maăistra studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNES" 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. IZMAI ĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJ Ā 
 
IzmaiĦu nav.          . 
 
11. 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, multimēdiju 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 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 (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 “Materi ālzin ātne” pamat ā tiek realiz ēta RTU 

MĖF instit ūtu, profesora grupu un katedru 
telp ās, izmantojot šo strukt ūrvien ību 
iek ārtas, aparat ūru, apr īkojumu un 
materi ālus. Šo strukt ūrvien ību vid ū:  

 

Polimērmateri ālu institūts.   
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra 
Silikātu materiālu institūts.  
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa  
Biomateriālu un biomehānikas institūts.   
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija 
Vispārējās ėīmijas tehnoloăijas katedra 
Tehniskās fizikas institūts.  
Cietvielu fizikas profesora grupa  
RTU Materi ālu un konstrukciju instit ūts 
Neorganiskās ėīmijas institūts 

 
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, 
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. 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. 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.  
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 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 zi Ħā MĖF, kuras pasniedz ēji un zin ātniskie 

darbinieki veic materi ālzin āt Ħu studiju 
programmas nodrošin ājuma liel āko da Ĝu, ir 
viena no vismaz ākaj ām fakult āt ēm RTU. 
Taču MĖF sa Ħem vienu no liel ākajiem 
finans ējumiem universit āt ē daž āda l īmeĦa 
zin ātnisko programmu realiz ācijai. Tas 
saist īts ar fakult ātes darbinieku 
tradicion āli intens īvo zin ātnisko 
darb ību. Visi pasniedz ēji ir iesaist īti 
zin ātniskaj ā darb ā (3. pielikums), 
regul āri public ējas prestižos izdevumos, 
(4. pielikums),  staž ējas ārzemju firm ās 
un universit āt ēs. 
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.  

 



 

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 
1994.gad ā p ēc RTU zin ātnieku un m ācību sp ēku iniciat īvas tika 

dibin āta Latvijas Materi ālu P ēt īšanas 
Biedr ība (LMPB). T ā ir sabiedriska, 
neatkar īga, radoša, profesion āla 
organiz ācija, kas šobr īd apvieno p āri par 
80 materi ālu izstr ādāšanas, p ēt īšanas, 
ražošanas, izmantošanas, k ā ar ī šim 
nol ūkam nepieciešamo speci ālistu 
sagatavošanas jom ās str ādājošos. 
Biedr ības m ēr ėi ir apvienot daž ādu nozaru 
speci ālistus kop īgam radošam darbam 
materi ālu zin ātnes un tehnikas jom ās, 
organiz ēt zin ātnieku, ražot āju un 
pat ēr ēt āju  sadarb ību u.c. Praktiski visi 
pasniedz ēji un zin ātniskie darbinieki, 
kas īsteno materi ālzin āt Ħu studiju 
programmu ir akt īvi  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 sadarb ība RTU Polim ērmateri ālu instit ūtam ir ar  
Tallinas tehnisk ās universit ātes Polim ēru 
materi ālu katedru un Kau Ħas tehnolo ăijas 
universit ātes Organisk ās tehnolo ăijas 
katedru. Ikgad ējos simpozijos (BALTIC 
POLYMER SYMPOSIUM) un konferenc ēs 
(INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING 
MATERIALS & TRIBOLOGY, SILICATE MATERIALS 
CONFERENCE) to dal ībnieki dal ās pieredz ē 
par m ācību un zin ātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disert ācij ām.  

2006. gad ā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organiz ēja RTU 
Polim ērmateri ālu instit ūts. 

Ir plaši kontakti ar ārzemju zin ātnisk ām iest ādēm un 
uzĦēmumiem starptautisku projektu 
ietvaros (6. pielikums). Ārzemju 
universit āt ēs staž ējas pasniedz ēji un 
studenti. 

• II RWMW maăistrante Ilze Viškere  2005./06. māc.g. II sem. 
SOKRATES/ERASMUS programmas ietvaros studēja Dānijas tehniskajā 
universitātē. 

• Komandējumi uz konferencēm Slovākijā, Ukrainā, Igaunijā (komandētās personas 
I. Elksnīte, D. Pizele, S. Gaidukovs) 

• I RWMW maăistrants Georgijs Bakradze paraleli studijām MĖF ar tālmācības 
palīdzību studē Hāgenas universitātē (Vācija). 

 



 

V. Švinka un R. Švinka (2005. un 2006. g.) Erlangenas – Nirnbergas universitātes (Vācija) 
Materiālzinību institūtā, L.Krāăe 2005. g. Latvijas ZinātĦu akādēmijas un Čehijas zinātĦu 
akadēmijas savstarpējā līguma ietvaros Čehijas ZinātĦu akadēmijas Teorētiskās un 
Lietišėās Mehānikas institūtā Prāgā (Čehijas Republika),  2006. g.       IZM-RTU projekta 
“Jaunizveidotos būvkeramikas materiālos inkapsulēto rūpniecības atkritumu 
reversibilitātes novērtējums” (R7086) ietvaros Londonas Imperiālajā koledžā 
(Lielbritānija). 

 Kvalifik ācijas paaugstināšana notiek arī, piedaloties 
starptautiskos un vietējas nozīmes semināros (G. Mežinskis, 
L. Mālers, R. Merijs-Meri, J. Grabis, S. Reihmane, L. 
BērziĦa-CimdiĦa u.c.). 

 

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
 
Studiju programmas “Materi ālzin ātnes”  pozit īvi nov ērt ējušas 

profesion āl ās asoci ācijas: Latvijas 
Materi ālu P ēt īšanas biedr ība un Latvijas 
Būvmateri ālu ražot āju asoci ācija . 

Studenti akt īvi piedal ās M ĖF r īkotaj ās gadsk ārt ēj ās karjeras 
dien ās, kur ās tiekas ar potenci ālajiem 
darba dev ējiem. Vair āk k ā puse studentu 
apvieno m ācības ar darbu. 

2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā. 
Programmu „Materi ālzin ātnes” pasniedz ēji sadarbojas ar  

pārst āvjiem no IBNA INSPECTION, 
Būvmateri ālu ražošanas asoci ācijas, 
Polim ērmateri ālu test ēšanas 
laboratorijas, SIA PLASTIKA, SIA POLIURS, 
SIA ERGO, REHAU SIA, NORDIC PLAST, EPI, 
A/S BOLDERĀJA, A/S R īgas laku un kr āsu 
fabrika, A/S Latvijas Finieris, SIA 
IZOTERMS, SIA PAA, SIA Piek ūns un d ēli, 
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. 
Potenci ālie darba dev ēji ir iepaz īstin āti ar m ācību programmu 

strukt ūru, ir sa Ħemti priekšlikumi m ācību 
procesa pilnveidošanai. Uz Ħēmumu  
pārst āvji uzskata, ka studentiem 
j āsaist ās ar darba dev ēju jau studiju 
laik ā, ražot ājiem un universit ātei biež āk 
j āapmain ās ar inform āciju par m ācību 
programm ām un izmai Ħām taj ās.  

Vairāki  maăistru programmas studenti iesaistīti zinātnisko darbu izstrādē, kas saskaĦoti ar 
atsevišėu Latvijas ražotājus interesējošiem jautājumiem. Piemēram, JāĦa Burbja,        2. 
kursa maăistrantūras studenta pētījumu tēma: „Laku-krāsu materiāli uz zemmolekulāru 



 

alkīdu bāzes” (Vadītājs asoc prof.L.Mālers) veikta sadarbībā ar A/S Rīgas laku krāsu 
fabrika. 
 

12. 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”. 

Maăistra darba izstrāde 
InženierzinātĦu maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda maăistra studiju programma, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs (apjoms 20 KP), kas ir patstāvīgs zinātnisks 
pētījums par tematiku, kas sakrīt ar RTU zinātniskā darba virzieniem, kā arī potenciālo 
darba devēju vai sponsoru interesēm. Maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
kvalifikācijas darbu tēmas ietver sevī plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku 
(polimēru materiāli, silikātu materiāli, biomateriāli u.c.).  
Maăistra darba izstrādāšanu, noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU 
nolikumam par akadēmisko studiju maăistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu, 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par maăistra darbu (apstiprināts 
MĖF Domes sēdē 2003.g. 26. maijā, protokols Nr. 8) un MĖF norādījumiem par studiju 
noslēguma darbu noformēšanu (2003g.). Lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu pieĦem 
MĖF Dome. RTU piešėiramo maăistra akadēmisko grādu nosaukumus reglamentē RTU 
Senāta 2000. g. 25. aprīĜa  sēdes lēmums “Par RTU piešėiramo maăistra grādu 
nosaukumiem” un šī  lēmuma izmaiĦas un papildinājumi. 
Studiju procesa kvalit āti v ērt ē, apspriežot fakult ātes Domes 

sēdē ikvienas jaunas studiju programmas 
pieteikumu (programmas nepieciešam ība, 
programmas saturs, apjoms, sal īdzin ājum ā 
ar jau esoš ām citur realiz ējam ām 
programm ām), k ā ar ī jaunu m ācību 
priekšmetu pieteikumus (priekšmeta 
saturs, apjoms, pasniedz ēja 
kvalifik ācijas atbilst ība studiju 
programmas m ēr ėiem u.c.). Dom ē tiek 
apstiprin āti ar ī visi ar m ācību procesu 
saist ītie nolikumi. 

Materi ālzin ību studiju programmas probl ēmas tiek apspriestas 
Polim ērmateri ālu instit ūta padomes s ēdēs, 
pieaicinot citu strukt ūrvien ību 
darbiniekus, kuri saist īti ar studiju 
procesu. Tiek analiz ēts priekšmetu 
saturs, lekciju, laboratoriju un 
praktisko  nodarb ību metodolo ăija u.c. 
jaut ājumi, k ā ar ī fakult ātes strat ēăijas 
un t āl ākas att īst ības probl ēmas, 



 

sagatavoti materi āli apstiprin āšanai Dom ē 
un RTU Sen āt ā.   

 
13. STUDENTI 

2. tabula 

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ MAĂISTRU STUDIJU 
PROGRAMMĀ          “ MATERIĀLZINĀTNES “ 

 2004./2005. m.g. 2005./2006. m.g. 
Iesniegumu skaits 8 12 
Ieskait īti 8 12 
2004./2005. m.g. 8 12 

 
Akadēmiskajā maăistru studiju programmā “ Materiālzinātnes “ 2005./2006. m.g. studēja 
20 studenti. Maăistra darbus sekmīgi aizstāvēja un grādu inženierzinātĦu maăistrs 
materiālzinātnē ieguva 7 studenti, no tiem 2 ar izcilību. 3 maăistra grādu ieguvušie studenti 
turpina studijas doktorantūrā, I. Viškere turpina studijas, lai iegūtu otru  maăistra grādu 
Dānijas tehniskajā universitātē. 

 
Maăistru studiju programmas “ Materi ālzin ātnes “ II kursa 

studentu aptaujas anal īzes (7.pielikums). 
liecina, ka  cer ības, kuras bija , 
uzs ākot studijas programm ā ir vair āk 
piepild ījuš ās nek ā nepiepild ījuš ās (62,5 
%), visum ā pozit īvi v ērt ē mācību procesu. 
DaĜa studentu (25 %) uzskata par 
nevajadz īgu mācību priekšmetu ″Vadības 
organiz ācija ″. 

Studentus uztrauc ″bezj ēdzīgā stipendiju sist ēma″ (37,5 %) un  
nepieciešam ība str ādāt, kas trauc ē 
mācīties (str ādā 75 % aptauj āto 
studentu). 

Pasniedzēju kvalifikāciju vairākums aptaujāto vērtē kā atbilstošu un augstu, pasniedzēju 
prasības kā augstas (25 %) un vidējas (62,5 %). 
Studentu sekmes maăistrantūrā ir stabilizējušās – atskaitīto nav. Satraucošs ir fakts, ka 2 no 
8 aptaujātajiem studentiem nav uzsākuši darbu pie kvalifikācijas darba.  
Lielākā daĜa no studentiem iesaistās zinātniskajā darbā, labākie saĦem  papildus stipendijas 
(3. tabula). 
  

3. tabula 
 

AR MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMU "MATERIĀLZINĀTNES" SAISTĪTO 
STUDENTU STIPENDIJAS UN APBALVOJUMI. 



 

 

Balvas un stipendijas Studenti Gads 

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

 

Bakradze Georgijs 

Elksnīte Ilze 

 

2005./2006. 

2005./2006. 

 

Mācību procesa un sadzīves apstākĜu uzlabošanai uzlabošanai studenti iesaka organizēt 
vairāk ekskursiju, veidot telpas kopējai lietošanai, uzlabot apkuri. 

 
14. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

Maăistru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, institūtu 
un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā piedalās arī 
citu RTU fakultāšu pasniedzēji (4. tabula). 
Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu maăistra studiju 
programmā nodrošina 16 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās un 
zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma apkopots 5. tabulā. 

 
4. tabula 

 
MAĂISTRU 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 

Polimērmateriālu institūts.  Polimērmateriālu tehnoloăijas katedra 
 KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Polimēru ėīmija un fizikālā 

ėīmija 
Polimēru materiālu tehnoloăija 
Pētnieciskā darba organizācija 

 Reihmane Skaidrīte profesore Dr. inž. Šėiedrmateriālu ėīmija un 
tehnoloăija 

 Kajaks Jānis docents Dr. inž. Polimēru materiālu pārstrāde 
 Tupureina Velta docente Maă. inž Biopolimēri un tehnoloăija 
 Vīksne Armanda  vad.pētn.  Dr. inž. Materiālu identifikācija un 

analīze 

 Merijs Meri Remo docents Dr.inž.   Polimērkompozītu tehnoloăija 

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas 
profesora grupa  

 Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Silikātu ėīmija un fizikālā ėīmija 
Materiālu kvalitātes pārvaldība 
Vides pārvaldības sistēmas 
materiālu ražošanā 

 Krāăe Linda asoc.prof. Dr.inž. Saistvielu ėīmija un tehnoloăija 



 

 Sedmale Gaida asoc. prof. Dr.hab.ėīm. Smalkkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 
Stikla ėīmija un tehnoloăija 

 Švinka Visvaldis docents Dr. hab.inž. Būvkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa 
 BērziĦa – CimdiĦa 

Līga 
asoc. prof. Dr. inž. Biomateriālu tehnoloăijas 

pamati 
Biokeramika un tehnoloăija 

Vispārīgās ėīmijas tehnoloăijas katedra    
 Dreijers Iljo    docents Dr. inž. Eksperimentu plānošana un 

rezultātu apstrāde  
 OzoliĦš Jurijs asoc. prof. Dr. inž. Procesi materiālu tehnoloăijā 

Neorganiskās ėīmijas institūts 
 Grabis Jānis profesors Dr. hab.inž. Plazmas ėīmijas tehnoloăija  

Tehniskās fizikas institūts Cietvielu fizikas profesora grupa 
 Knite Māris profesors Dr.hab.fiz. Jauno materiālu fizika 

CITAS RTU FAKULTĀTES 
 Materiālu un konstrukciju institūts 
 Rikards Rolands  profesors Dr,hab.inž. Modernie materiāli būvniecībā 

 
Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (9. pielikums) un 
vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. pielikumi). 
 
          5. tabula 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 
 

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas 

 
Profesori As. profesori  Docenti Lektori 

6 
(38 %) 

4 
(24 %) 

6 
(38 %) 

- 

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas 

 
 

Habilitētie zinātĦu 
doktori 

 
ZinātĦu doktori 

 
Maăistri  

 
Bez akadēmiskā 

grāda 
 

7 
(44 %) 

8 
(50 %) 

1 
(6 %) 

- 
- 

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi) 

 
 

25 - 30 
 

 
35 - 40 

 
45 - 49 

 
50 - 54 

 
55 - 59 

 
60 - 64 

 
65 un vairāk 

1 
(6,3 %) 

- 
- 

- 
- 

4 
(25 %) 

1 
(6,3 %) 

4 
(25 %) 

6 
(37,4 %) 

 



 

 
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. 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 – 
vairāk kā 35 % pasniedzējiem ir 65 gadi un vairāk. Maăistru 
studiju programmas “Materiālzinātnes” realizēšanā iesaistīti 
vairāki gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, asoc.prof. L. 
Krāăe, Dr. Inž. R. Merijs-Meri). R. Meriju-Meri pēc doktora 
disertācijas aizstāvēšanas 2006. g. ievēlēja par docentu. 

Jaunu mācību spēku kalvei vajadzētu būt MĖF doktorantūrai. Pašreiz doktorantūras 
apmācība notiek 3 ar materiālzinātni saistītās programmās:  
 
     • materiālzinātne (5152105)- licence Nr.04051 – 34, 

• polimēru materiālu un kompozītu tehnoloăija* , 
• silikātu un augsttemperatūras  materiālu ėīmija un tehnoloăija* 
 
*programmas akreditētas.  

 
15. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE 
 

Apkopojot akadēmiskās maăistru 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 MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNES" 

SITUĀCIJAS ANALĪZE 
 

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes 

1. Darba 

tirgus 

Pietiekami liels 
sagat
avoja
mo 
speci
ālist
u 
poten
ci ālo 
darba 

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



 

vietu 
kl āst
s  

 

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 

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.  

Liels vidējais pasniedzēju vecums  

Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju 

Daži pasniedzēji strādā papildus 
algotu darbu citās darba vietās  

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

 

3.Zinātniskais   
darbs 

 

Zinātnes bāzes finansējuma 
piešėiršana 

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

Modernu iekārtu skaita 
palielināšanāss 

Pagaidām vēl nepietiekama 
pētījumu materiāli tehniskā bāze  

4. 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 

Uzlabojas auditoriju aprīkojums ar  
modernu aparatūru un iekārtām  

Studentiem ērti pieejama gan 
fakultātes, gan centrālā bibliotēka, kā 
arī Polimērmateriālu institūta 
bibliotēka, fakultātes datorklase ar  

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

Fakultātes datorklase jāatjauno 

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

Studiju programma ir samērā 
neelastīga, ko nosaka RTU realizētā 
pārmērīgā apmācību procesa 
reglamentēšana un studiju 
programmu unificēšana, neĦemot 



 

darbavietām, RTU Zinātniskās 
bibliotēkas INTERNET klase kā arī 
datori katedrās (kopumā vairāk kā 
150 datori) 

Iespējas studijas saistīt ar zinātnisko 
darbu, ko izmanto lielākā daĜa 
studentu  

Starptautiskie zinātniskie kontakti 
dod iespēju  veikt studentu apmaiĦu 
ar ārvalstu augstskolām ar 
radniecīgām studiju programmām  

vērā atsevišėu studiju programmu 
specifiskumu un nozares speciālistu 
ieteikumus 

 

5. Studenti Studentiem ir pieejama nepieciešamā 
informācija par studiju programmu 

Vairāki studenti saĦem speciālas 
stipendijas  par labām sekmēm un 
zinātnisko darbu 

2 no 7 maăistrantiem beidza studijas 
ar izcilību 

3 maăistrantūru beigušie turpina 
studijas doktorantūrā 

Fakultātē uzsākta studentu apmaiĦa 
Eiropas kredītpunktu pārneses 
sistēmas (ECTS) ietvaros 

Iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību 

 Iespējas turpināt studijas    
doktorantūrā 

Iespējas strādāt zinātniski – 
pētniecisko darbu, piedalīties RTU 
studentu u.c. zinātniskajās 
konferencēs. 

Iespējas efektīvai studentu 
pašpārvaldei, sportam un 
pašdarbībai. 

Iespējas studentiem paralēli 
mācībām strādāt algotu darbu gan 
universitātē, gan ārpus tās.  

Darbs, kas studentiem nepieciešams  
finansiālo apstākĜu dēĜ,  traucē 
mācības 

Vājas atseviš ėu studentu 
sveš
valo
du 
zin ā

šana
s  

 

 

 

Draudi :  

zemais studentu skaits akadēmiskās 
bakalauru programmas III kursā 

 

6. Studiju 
procesa 
izvērt ēšana 

Jautājumi par studiju procesa 
organizāciju, saturu un kvalitāti tiek 
apspriesti PI sēdēs, MĖF Domes 
sēdēs un MĖF struktūrvienību 
vadītāju sēdēs  

Trūkst rūpīgas studiju procesa 
analīzes RTU kopumā. 

 

 



 

2005. g. akreditācijas  pašnovērt ējuma ziĦojumā plānotie 2005./2006.m.g. 
veicamie pasākumi maăistru studiju programmas “Materi ālzinātne” 

pilnveidošanai un to izpilde 
 

• pilnveidot studiju programmas „Materiālzinātnes” lekciju, laboratoriju un praktisko 
nodarbību saturu un materiālo nodrošinājumu - izpildīts  

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

• pastiprināt kvalifikācijas darbu izpildes kontroli- izpildīts, notiek regulāra kontrole 
• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, iesaistīt mācību procesā 

doktorantūras studentus – izpildīts, doktoranti lasa atsevišėas lekcijas, vada 
laboratorijas darbus 

• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā – darbs jāturpina 
• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem – izpildīts daĜēji, trūkst 

iniciatīvas no darba devēju puses, jo programma nespēj nodrošināt vajadzīgo 
speciālistu daudzumu 

 
Kopsavilkums 
 

•  akadēmiskā maăistru studiju programma “Materiālzinātnes” 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 
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas 
 
2006./2007. m.g. laikā veicamie pasākumi maăistru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai  

 
•   turpināt pilnveidot studiju programmas „Materiālzinātnes” lekciju, laboratoriju un 

praktisko nodarbību saturu un materiālo nodrošinājumu    
• lai novērstu studiju programmas “Materiālzinātnes” draudu, turpināt skolu 

informāciju un reklāmas pasākumus 
• piedalīties fakultātes datorklases pilnveidošanā 
• stingri kontrolēt kvalifikācijas darbu izpildes termiĦus 
• turpināt iesaistīt mācību procesā doktorantūras studentus  
• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā 
• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem 
 
Maăistra studiju programmas 
 “Materiālzinātnes” direktors     Prof. M. KALNIĥŠ 
 
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.        . decembrī., prot. Nr 
 
Mācību prorektors ...................................  
                                           E. Beėeris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās akadēmiskās maăistra studiju programmas  
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (4552105) 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga - 2005 
16. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI.  
 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas "MATERIĀLZINĀTNES" mērėis ir sniegt 
augstāko akadēmisko izglītību materiālzinātĦu nozarē inženierzinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai un sagatavot patstāvīgam radošam darbam vadošos amatos materiālu dizaina, 
projektēšanas, materiālu ražošanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, 
materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām 
studijām doktorantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu maăistrs materiālzinātnēs. 
 Maăistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošiem iespēju  
padziĜināti  apgūt zināšanas vairākos ar materiāliem saistīto fundamentālo zinātĦu laukos, 
apgūt atsevišėas materiālzinātĦu profilam atbilstošas profesionāla rakstura disciplīnas, 
apgūt ekonomiskos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos humanitāros un sociālos 
priekšmetus. 

 
Studentam tiek piedāvātas iespējas iegūt: 
 
• padziĜinātas zināšanas polimēru un silikātu ėīmijā un fizikālajā ėīmijā 
• zināšanas jaunās paaudzes materiālu  fizikā un tehnoloăijā       
• zināšanas materiālu kvalitātes pārvaldībā, kā arī vides pārvaldībā, materiālus 

ražojot   
• informācijas meklēšanas un analīzes prasmi, eksperimentālā un pētnieciskā 

darba iemaĦas 
• prasmi identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt 

materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērėiem 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu inženieruzdevumu (materiālu 

dizains, projektēšana, ražošanas organizēšana un vadīšana), ekonomisku un 
vadības organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu 
izvērtēšanai 

• studiju nobeiguma fāzē – padziĜinātas zināšanas un praktiskas darbības prasmi 
kādā noteiktā materiālu grupā pēc izvēles (polimērmateriāli, silikātmateriāli, 
biomateriāli u.c.), veicot  pētnieciska rakstura maăistra darbu.      

 
Akadēmiskā izglītība sniedz arī zināšanas sabiedriskas darbības veikšanai Latvijā un 
starpvalstu sadarbībā. 
 
Mērėu un uzdevumu realizāciju novērt ē pēc: 
 

• studentu aktivitātes mācību procesā, 
• studentu sekmēm,  



 

• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērt ējuma 
(piešėirt ās stipendijas, prēmijas u.c.), 

• studentu piedalīšanās sabiedriskajās organizācijās un konkursos, 
• studentu, mācībspēku, absolventu, darba devēju atsauksmēm. 

 
 
17. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA 
 
2.3 IZMAI ĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ 

 
Akadēmiskā maăistru studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNES" (4552105) 
licencēta 2005.g. 21. jūnij ā (Licences Nr. 04051-64) un ar Akreditācijas komisijas  
2003. g. 3.decembra lēmumu Nr. 668 akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim 
(akreditācijas lapa Nr. 023-631).  
Studijas maăistrantūrā reglamentē RTU Senāta 2002. g. 25. februāra sēdē 
apstiprinātais ″″″″Maăistrantūras nolikums″″″″. 
2003./2004. m.g. maăistranti studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2002.g. 29. aprīlī, protokola Nr. 407, kas saskaĦota ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un RTU 
Senāta 2002. g. 25. februāra sēdes lēmumu ″″″″Par maăistra akadēmisko studiju 
programmu strukt ūru ″″″″. 
 
2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA AKADĒMISKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STANDARTAM 
 
Akadēmiskā maăistra studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNES" 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. IZMAI ĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJ Ā 
 
IzmaiĦu nav.          . 
 
18. 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 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 (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 “Materi ālzin ātne” pamat ā tiek realiz ēta RTU 

MĖF instit ūtu, profesora grupu un katedru 
telp ās, izmantojot šo strukt ūrvien ību 
iek ārtas, aparat ūru, apr īkojumu un 
materi ālus. Šo strukt ūrvien ību vid ū:  

 

Polimērmateri ālu institūts.   
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra 
Silikātu materiālu institūts.  
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa  
Biomateriālu un biomehānikas institūts.   
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija 
Vispārējās ėīmijas tehnoloăijas katedra 
Tehniskās fizikas institūts.  
Cietvielu fizikas profesora grupa  
RTU Materi ālu un konstrukciju instit ūts 
Neorganiskās ėīmijas institūts 

 
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 
līdzekĜi 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 zi Ħā MĖF, kuras pasniedz ēji un zin ātniskie 

darbinieki veic materi ālzin āt Ħu studiju 
programmas nodrošin ājuma liel āko da Ĝu, ir 
viena no vismaz ākaj ām fakult āt ēm RTU. 
Taču MĖF sa Ħem vienu no liel ākajiem 
finans ējumiem universit āt ē daž āda l īmeĦa 
zin ātnisko programmu realiz ācijai. Tas 
saist īts ar fakult ātes darbinieku 
tradicion āli intens īvo zin ātnisko 
darb ību. Visi pasniedz ēji ir iesaist īti 
zin ātniskaj ā darb ā (3. pielikums), 
regul āri public ējas prestižos izdevumos, 
(4. pielikums),  staž ējas ārzemju firm ās 
un universit āt ēs. 
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.  

 
3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 



 

1994.gad ā p ēc RTU zin ātnieku un m ācību sp ēku iniciat īvas tika 
dibin āta Latvijas Materi ālu P ēt īšanas 
Biedr ība (LMPB). T ā ir sabiedriska, 
neatkar īga, radoša, profesion āla 
organiz ācija, kas šobr īd apvieno p āri par 
80 materi ālu izstr ādāšanas, p ēt īšanas, 
ražošanas, izmantošanas, k ā ar ī šim 
nol ūkam nepieciešamo speci ālistu 
sagatavošanas jom ās str ādājošos. 
Biedr ības m ēr ėi ir apvienot daž ādu nozaru 
speci ālistus kop īgam radošam darbam 
materi ālu zin ātnes un tehnikas jom ās, 
organiz ēt zin ātnieku, ražot āju un 
pat ēr ēt āju  sadarb ību u.c. Praktiski visi 
pasniedz ēji un zin ātniskie darbinieki, 
kas īsteno materi ālzin āt Ħu studiju 
programmu ir akt īvi  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 sadarb ība RTU Polim ērmateri ālu instit ūtam ir ar  
Tallinas tehnisk ās universit ātes Polim ēru 
materi ālu katedru un Kau Ħas tehnolo ăijas 
universit ātes Organisk ās tehnolo ăijas 
katedru. Ikgad ējos simpozijos (BALTIC 
POLYMER SYMPOSIUM) un konferenc ēs 
(INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING 
MATERIALS & TRIBOLOGY, SILICATE MATERIALS 
CONFERENCE) to dal ībnieki dal ās pieredz ē 
par m ācību un zin ātnisko darbu, sniedz 
atsauksmes par doktoru disert ācij ām.  

2006. gad ā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organiz ēs RTU 
Polim ērmateri ālu instit ūts, SILICATE 
MATERIALS CONFERENCE – RTU Silik ātu 
materi ālu instit ūts. 

Ir plaši kontakti ar ārzemju zin ātnisk ām iest ādēm un 
uzĦēmumiem starptautisku projektu 
ietvaros (6. pielikums). Ārzemju 
universit āt ēs staž ējas pasniedz ēji un 
studenti. 

2004. g. 4 mēnešus Socrates programmas ietvaros  Cīrihē (Šveice) Swiss Federal Institute of Technology stažējās II kursa maăistrante 
JeĜena Mihailova, 2004. g. martā Erlangenas- Nirnbergas universitātes (Vācija) Materiālzinību institūtā  II kursa maăistrante Gerda BuĜa. 

Pasniedzēji A. V īksne (2004.g. 20-30. aprīlis, 5-13. jūlijs), un 
R. Merijs Meri (2004.g. jūlijs) stažējās Kaseles (Vācija) 
Tehniskās universitātes Materiālu tehnoloăijas institūtā, V. 
Švinka un R. Švinka (2003. un 2004. g.) Erlangenas – 
Nirnbergas universitātes (Vācija) Materiālzinību institūtā,  
Kvalifik ācijas paaugstināšana notiek arī, piedaloties 
starptautiskos un vietējas nozīmes semināros (G. Mežinskis, 



 

L. Mālers, R. Merijs-Meri, R. Rikards, J. Grabis, L. Krāăe, S. 
Reihmane, L. BērziĦa u.c.). 

 

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
 
Studiju programmas “Materi ālzin ātnes”  pozit īvi nov ērt ējušas 

profesion āl ās asoci ācijas: Latvijas 
Materi ālu P ēt īšanas biedr ība un Latvijas 
Būvmateri ālu ražot āju asoci ācija . 

Studenti akt īvi piedal ās M ĖF r īkotaj ās gadsk ārt ēj ās karjeras 
dien ās, kur ās tiekas ar potenci ālajiem 
darba dev ējiem. Vair āk k ā puse studentu 
apvieno m ācības ar darbu. 

2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakšu nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā. 
Programmu „Materi ālzin ātnes” pasniedz ēji sadarbojas ar  

pārst āvjiem no IBNA INSPECTION, 
Būvmateri ālu ražošanas asoci ācijas, 
Polim ērmateri ālu test ēšanas 
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.   

Potenci ālie darba dev ēji ir iepaz īstin āti ar m ācību programmu 
strukt ūru, ir sa Ħemti priekšlikumi m ācību 
procesa pilnveidošanai. Uz Ħēmumu  
pārst āvji uzskata, ka studentiem 
j āsaist ās ar darba dev ēju jau studiju 
laik ā, ražot ājiem un universit ātei biež āk 
j āapmain ās ar inform āciju par m ācību 
programm ām un izmai Ħām taj ās.  

 
 
 
 
19. 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”. 

Maăistra darba izstrāde 
InženierzinātĦu maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda maăistra studiju programma, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs (apjoms 20 KP), kas ir patstāvīgs zinātnisks 
pētījums par tematiku, kas sakrīt ar RTU zinātniskā darba virzieniem, kā arī potenciālo 



 

darba devēju vai sponsoru interesēm. Maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
kvalifikācijas darbu tēmas ietver sevī plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku 
(polimēru materiāli, silikātu materiāli, biomateriāli u.c.).  
Maăistra darba izstrādāšanu, noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU 
nolikumam par akadēmisko studiju maăistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu, 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par maăistra darbu (apstiprināts 
MĖF Domes sēdē 2003.g. 26. maijā, protocols Nr. 8) un MĖF norādījumiem par studiju 
noslēguma darbu noformēšanu (2003g.). Lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu pieĦem 
MĖF Dome. RTU piešėiramo maăistra akadēmisko grādu nosaukumus reglamentē RTU 
Senāta 2000. g. 25. aprīĜa  sēdes lēmums “Par RTU piešėiramo maăistra grādu 
nosaukumiem” un šī  lēmuma izmaiĦas un papildinājumi. 
Studiju procesa kvalit āti v ērt ē, apspriežot fakult ātes Domes 

sēdē ikvienas jaunas studiju programmas 
pieteikumu (programmas nepieciešam ība, 
programmas saturs, apjoms, sal īdzin ājum ā 
ar jau esoš ām citur realiz ējam ām 
programm ām), k ā ar ī jaunu m ācību 
priekšmetu pieteikumus (priekšmeta 
saturs, apjoms, pasniedz ēja 
kvalifik ācijas atbilst ība studiju 
programmas m ēr ėiem u.c.). Dom ē tiek 
apstiprin āti ar ī visi ar m ācību procesu 
saist ītie nolikumi. 

Materi ālzin ību studiju programmas probl ēmas tiek apspriestas 
Polim ērmateri ālu instit ūta padomes s ēdēs, 
pieaicinot citu strukt ūrvien ību 
darbiniekus, kuri saist īti ar studiju 
procesu. Tiek analiz ēts priekšmetu 
saturs, lekciju, laboratoriju un 
praktisko  nodarb ību metodolo ăija u.c. 
jaut ājumi, k ā ar ī fakult ātes strat ēăijas 
un t āl ākas att īst ības probl ēmas, 
sagatavoti materi āli apstiprin āšanai Dom ē 
un RTU Sen āt ā.   

 
20. STUDENTI 

2. tabula 
 

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ MAĂISTRU STUDIJU 
PROGRAMMĀ          “ MATERIĀLZINĀTNES “ 

 2003./2004. m.g. 2004./2005. m.g. 
Iesniegumu skaits 15 8 
Ieskait īti 13 8 
2004./2005. m.g. 13 8 



 

Akadēmiskaj ā maăistru studiju programm ā “ Materi ālzin ātnes “ 
2004./2005. m.g. stud ēja 21 students. 
Maăistra darbus sekm īgi aizst āvēja un 
inženierzin āt Ħu maăistra  gr ādu ieguva 10 
studenti , no tiem 5 (50 %) ar izcil ību. 
5 maăistra gr ādu ieguvušie studenti 
turpina studijas doktorant ūr ā. 

Satrauc fakts, ka 3 studenti neaizst āvēja kvalifik ācijas 
darbus, jo nesp ēja apvienot labi atalgotu 
darbu ar m ācībām. 

 
Maăistru studiju programmas “ Materiālzinātnes “ I kursa studentu aptaujas analīzes 
(7.pielikums). liecina, ka  cerības, kuras bija , uzsākot studijas programmā ir vairāk 
piepildījušās nekā nepiepildījušās. 90 % anketas izpildījušo neko negrib mainīt bakalaura 
darba izstrādāšanā, 10 % vēlas lielāku darba vadītāja ieinteresētību un labāku 
nodrošinājumu ar aparatūru. Studentus uztrauc naudas trūkums, nepieciešamība strādāt, 
kas traucē mācīties (strādā ∼ 90 % studentu), auditoriju un tualešu stāvoklis. 
Pasniedzēju kvalifikāciju 90 % aptaujāto vērtē kā atbilstošu un augstu, pasniedzēju 
prasības kā augstas (30 %) un vidējas (60 %). 
Studentu sekmes maăistratūrā ir stabilizējušās – atskaitīto nav. Lielākā daĜa no studentiem 
iesaistās zinātniskajā darbā, labākie saĦem  papildus stipendijas (3. tabula). 
  

3. tabula 
 

AR MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMU "MATERIĀLZINĀTNES" SAISTĪTO 
STUDENTU STIPENDIJAS UN APBALVOJUMI. 

 

Balvas un stipendijas Studenti Gads 

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

 

Pizele Danuta 

Žūri Ħa Dagnija 

 

2004./2005. 

2004./2005. 

 

Balva “Excellent Presentation”par referātu    
3. centrālajā Eiropas konferencē“Plastics 
Recycling Science - Industry” Krynica, 
Poland. 

Pizele Danuta 

 

2004 

2. vieta RTU Inženieru sacensībās 
konstruēšanas kategorijā 

Cimmermane AiguĜa 2005. g. 
12.03. 

 
Maăistru aptauja pēc kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas liecina, ka studenti ir apmierināti 
ar mācību procesu un tā realizāciju. Pasniedzēju kvalifikāciju  maăistri raksturo kā Ĝoti 
augstu, augstu, profesionālu, atbilstošu, prasības – vidējas. Mācību procesa uzlabošanai 
studenti iesaka palielināt izvēles priekšmetu skaitu, uzlabot materiāli-tehnisko bāzi, 
izveidot telpas kopējai lietošanai. 
 



 

 
 
 
21. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

Maăistru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, institūtu 
un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā piedalās arī 
citu RTU fakultāšu pasniedzēji (4. tabula). 
Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu maăistra studiju 
programmā nodrošina 16 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās un 
zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma apkopots 5. tabulā. 
 

4. tabula 
 

MAĂISTRU 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 

Polimērmateriālu institūts.  Polimērmateriālu tehnoloăijas katedra 
 KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Polimēru ėīmija un fizikālā 

ėīmija 
Polimēru materiālu tehnoloăija 
Pētnieciskā darba organizācija 

 Reihmane Skaidrīte profesore Dr. inž. Šėiedrmateriālu ėīmija un 
tehnoloăija 

 Kajaks Jānis docents Dr. inž. Polimēru materiālu pārstrāde 
 Tupureina Velta docente Maă. inž Biopolimēri un tehnoloăija 
 Vīksne Armanda  vad.pētn.  Dr. inž. Materiālu identifikācija un 

analīze 

 Merijs Meri Remo lektors  Maă.inž.   Polimērkompozītu tehnoloăija 

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas 
profesora grupa  

 Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Silikātu ėīmija un fizikālā ėīmija 
Materiālu kvalitātes pārvaldība 
Vides pārvaldības sistēmas 
materiālu ražošanā 

 Krāăe Linda docente Dr.inž. Saistvielu ėīmija un tehnoloăija 
 Sedmale Gaida asoc. 

profesore 
Dr. 
hab.ėīm. 

Smalkkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 
Stikla ėīmija un tehnoloăija 

 Švinka Visvaldis docents Dr. hab.inž. Būvkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa 
 BērziĦa Līga docente  Dr. inž. Biomateriālu tehnoloăijas 



 

pamati 
Biokeramika un tehnoloăija 

Vispārīgās ėīmijas tehnoloăijas katedra    
 Dreijers Iljo    docents Dr. inž. Eksperimentu plānošana un 

rezultātu apstrāde  
 OzoliĦš Jurijs docents Dr. inž. Procesi materiālu tehnoloăijā 

Neorganiskās ėīmijas institūts 
 Grabis Jānis profesors Dr. hab.inž. Plazmas ėīmijas tehnoloăija  

Tehniskās fizikas institūts Cietvielu fizikas profesora grupa 
 Knite Māris profesors Dr.hab.fiz. Jauno materiālu fizika 

CITAS RTU FAKULTĀTES 
 Materiālu un konstrukciju institūts 
 Rikards Rolands  profesors Dr,hab.inž. Modernie materiāli būvniecībā 

 
Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (9. pielikums) un 
vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. pielikumi). 

Maăistru studiju programma atrodas savas attīstības sākuma 
stadijā, jo pašlaik ir tikai 2 maăistru izlaidumi.  

 
          5. tabula 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 
 

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas 

 
Profesori As. profesori  Docenti Lektori 

6 
(38 %) 

1 
(6 %) 

8 
(50 %) 

1 
(6 %) 

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas 

 
 

Habilitētie zinātĦu 
doktori 

 
ZinātĦu doktori 

 
Maăistri  

 
Bez akadēmiskā 

grāda 
 

7 
(44 %) 

7 
(44 %) 

2 
(12 %) 

- 
- 

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi) 

 
 

25 - 30 
 

 
35 - 40 

 
45 - 49 

 
50 - 54 

 
55 - 59 

 
60 - 64 

 
65 un vairāk 

1 
(6,3 %) 

- 
- 

1 
(6,3 %) 

4 
(25 %) 

2 
(12,5 %) 

3 
(18,7 
%) 

5 
(31,2 %) 

 
 
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. 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 – 
vairāk kā 30 % pasniedzējiem ir 65 gadi un vairāk. Maăistru 
studiju programmas “Materiālzinātnes” realizēšanā iesaistīti 
vairāki gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, Dr. inž. L. 
Krāăe, lektors R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna JuhĦēviča ).  

Jaunu mācību spēku kalvei vajadzētu būt MĖF doktorantūrai. Pašreiz doktorantūras 
apmācība notiek 3 ar materiālzinātni saistītās programmās:  
 
     • materiālzinātne (5152105)- licence Nr.04051 – 34, 

• polimēru materiālu un kompozītu tehnoloăija* , 
• silikātu un augsttemperatūras  materiālu ėīmija un tehnoloăija* 
 
*programmas akreditētas.  

 
22. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE 
 

Apkopojot akadēmiskās maăistru 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 MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNES" 

SITUĀCIJAS ANALĪZE 
 

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes 

1. Darba 

tirgus 

Pietiekami liels 
sagat
avoja
mo 
speci
ālist
u 
poten
ci ālo 
darba 
vietu 
kl āst
s  

 

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 



 

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 

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 

Nepieciešamība līdz šim zemās  
darba samaksas dēĜ pasniedzējiem 
strādāt papildus algotu darbu citās 
darba vietās  

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

 

3.Zinātniskais   
darbs 

 

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

Modernu iekārtu skaita 
palielināšanāss 

Pagaidām nepietiekama pētījumu 
materiāli tehniskā bāze  

4. 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 

Studentiem ērti pieejama gan 
fakultātes, gan centrālā bibliotēka, kā 
arī Polimērmateriālu institūta 
bibliotēka, fakultātes datorklase ar 11 
darbavietām, RTU Zinātniskās 
bibliotēkas INTERNET klase kā arī 
datori profesoru grupās (kopumā 
vairāk kā 60 datori) 

Iespējas studijas saistīt ar zinātnisko 
darbu, ko izmanto lielākā daĜa 

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) 

Studiju programma ir samērā 
neelastīga, ko nosaka RTU realizētā 
pārmērīgā apmācību procesa 
reglamentēšana un studiju 
programmu unificēšana, neĦemot 
vērā atsevišėu studiju programmu 
specifiskumu un nozares speciālistu 



 

studentu  

 

Starptautiskie zinātniskie kontakti 
dod iespēju  veikt studentu apmaiĦu 
ar ārvalstu augstskolām ar 
radniecīgām studiju programmām  

 

ieteikumus 

 

5. Studenti Studentiem ir pieejama nepieciešamā 
informācija par studiju programmu 

Daudzi labi studenti, kuri saĦem 
paaugstinātas stipendijas un grantus 
par labām sekmēm un zinātnisko 
darbu 

50 %  maăistrantu beidza 
studijas ar izcilību 

5 maăistratūru beigušie turpina 
studijas doktorantūrā 

Fakultātē uzsākta studentu apmaiĦa 
Eiropas kredītpunktu pārneses 
sistēmas (ECTS) ietvaros 

Iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību 

 Iespējas turpināt studijas    
doktorantūrā 

Iespējas strādāt zinātniski – 
pētniecisko darbu, piedalīties RTU 
studentu u.c. zinātniskajās 
konferencēs. 

Iespējas efektīvai studentu 
pašpārvaldei, sportam un 
pašdarbībai. 

Iespējas studentiem paralēli 
mācībām strādāt algotu darbu gan 
universitātē, gan ārpus tās. 

 

Darbs, kas studentiem nepieciešams  
finansiālo apstākĜu dēĜ,  traucē 
mācības 

Vājas atseviš ėu studentu 
sveš
valo
du 
zin ā

šana
s  

 

 

 

Draudi :  

zemais studentu skaits akadēmiskās 
bakalauru programmas II kursā 

3 maăistranti vēl nav aizstāvējuši 
kvalifikācijas darbus 

6. Studiju 
procesa 
izvērt ēšana 

Jautājumi par studiju procesa 
organizāciju, saturu un kvalitāti tiek 
apspriesti PI sēdēs, MĖF Domes 
sēdēs un MĖF struktūrvienību 
vadītāju sēdēs  

Trūkst rūpīgas studiju procesa 
analīzes RTU kopumā. 

 

 
 
 
 



 

2004. g. akreditācijas  pašnovērt ējuma ziĦojumā plānotie 2004./2005.m.g. 
veicamie pasākumi maăistru studiju programmas “Materi ālzinātne” 

pilnveidošanai un to izpilde 
 

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

      izpildīts 
• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, turpināt iesaistīt doktorantūras 

studijās akadēmiskās maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” absolventus 
izpildīts – studijas doktorantūrā uzsākuši 5 maăistru programmas absolventi 

• iespēju robežās turpināt jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi 
izpildīts daĜēji (skat. 2. pielikumu) 

• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā 
      izpildīts daĜēji (skat. 8. pielikumu) 
• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem 

izpildīts daĜēji – notikušas tikšanās ar NORDIC PLAST, EPI, A/S BOLDERĀJA, 
SIA IZOTERMS, SIA POLIURS, SIA PAA, SIA TENAX, SIA PET BALTIJA, 
A/S OGRE, IBNA INSPECTION, BŪVMATERIĀLU RAŽOŠANAS 
ASOCIĀCIJAS, POLIMĒRU TESTĒŠANAS LABORATORIJAS, SIA 
PLASTIKA, SIA POLIŪRS, SIA ERGO UN REHAU SIA firmu pārstāvjiem 

 
Kopsavilkums 
 

•  akadēmiskā maăistru 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 
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas 
•  fakultātes datornodrošinājums ir mūsdienu prasībām atbilstošs 
 
2005./2006. m.g. laikā veicamie pasākumi maăistru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai  

 
•  pilnveidot studiju programmas „Materiālzinātnes” lekciju, laboratoriju un praktisko 
nodarbību saturu un materiālo nodrošinājumu    
 
 

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

• pastiprināt kvalifikācijas darbu izpildes kontroli 



 

• lai veicinātu pasniedzēju sastāva atjaunināšanu, iesaistīt mācību procesā 
doktorantūras studentus  

• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā 
• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem 
 
 
 
 
 
 
 
Atbildīgais par akadēmisko 
maăistra studiju programmu 
 “MATERIĀLZINĀTNES”     Prof. M. KALNIĥŠ 
 
 
 
 
 
Pašnovērtēšanās 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. decembrī., prot. Nr 491 
 
Mācību prorektors ...................................  
                                           E. Beėeris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās akadēmiskās maăistra studiju programmas  
"MATERI ĀLZIN ĀTNES" (46524) 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga - 2004 
23. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĖI UN UZDEVUMI.  
 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas "MATERIĀLZINĀTNES" mērėis ir sniegt 
augstāko akadēmisko izglītību materiālzinātĦu nozarē inženierzinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai un sagatavot patstāvīgam radošam darbam vadošos amatos materiālu dizaina, 
projektēšanas, materiālu ražošanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, 



 

materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām 
studijām doktorantūrā. 
Iegūstamais grāds: inženierzinātĦu maăistrs materiālzinātnēs. 
 Maăistra studiju programmas pamatuzdevums ir nodrošināt studējošiem iespēju  
padziĜināti  apgūt zināšanas vairākos ar materiāliem saistīto fundamentālo zinātĦu laukos, 
apgūt atsevišėas materiālzinātĦu profilam atbilstošas profesionāla rakstura disciplīnas, 
apgūt ekonomiskos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos humanitāros un sociālos 
priekšmetus. 

 
Studentam tiek piedāvātas iespējas iegūt: 
 
• padziĜinātas zināšanas polimēru un silikātu ėīmijā un fizikālajā ėīmijā 
• zināšanas jaunās paaudzes materiālu  fizikā un tehnoloăijā       
• zināšanas materiālu kvalitātes pārvaldībā, kā arī vides pārvaldībā, materiālus ražojot   
• informācijas meklēšanas un analīzes prasmi, eksperimentālā un pētnieciskā darba 

iemaĦas 
• prasmi identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt 

materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērėiem 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu inženieruzdevumu (materiālu 

dizains, projektēšana, ražošanas organizēšana un vadīšana), ekonomisku un vadības 
organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu izvērtēšanai 

• studiju nobeiguma fāzē – padziĜinātas zināšanas un praktiskas darbības prasmi kādā 
noteiktā materiālu grupā pēc izvēles (polimērmateriāli, silikātmateriāli, biomateriāli 
u.c.), veicot  pētnieciska rakstura maăistra darbu.      

 
Akadēmiskā izglītība sniedz arī zināšanas sabiedriskas darbības veikšanai Latvijā un 
starpvalstu sadarbībā. 
 
Mērėu un uzdevumu realizāciju novērt ē pēc: 
 

• studentu aktivitātes mācību procesā, 
• studentu sekmēm,  
• studentu piedalīšanās zinātniski - pētnieciskajā darbā, to novērt ējuma 

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

 
 
 

 
24. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA 
 
2.4 IZMAI ĥAS  STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDIJU PLĀNĀ 

 
Akadēmiskā maăistru studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNES" (46524) 
licencēta 2002.g.13. jūnij ā (Licences Nr. 04051-6) un ar Akreditācijas komisijas  2003. 
g. 3.decembra lēmumu Nr. 668 akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim 
(akreditācijas lapa Nr. 023-631).  



 

Studijas maăistrantūrā reglamentē RTU Senāta 2002. g. 25. februāra sēdē 
apstiprinātais ″″″″Maăistrantūras nolikums″″″″. 
2003./2004. m.g. maăistri studē pēc studiju programmas, kas apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2002.g. 29. aprīlī, protokola Nr. 407, kas saskaĦota ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" un RTU 
Senāta 2002. g. 25. februāra sēdes lēmumu ″″″″Par maăistra akadēmisko studiju 
programmu strukt ūru ″″″″. 
 
2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA AKADĒMISKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STANDARTAM 
 
Akadēmiskā maăistra studiju programma "MATERI ĀLZIN ĀTNES" 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. IZMAI ĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJ Ā 
 
IzmaiĦu nav.          . 
 
25. 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 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 “Materi ālzin ātne” pamat ā tiek realiz ēta RTU 

MĖF instit ūtu, profesora grupu un katedru 
telp ās, izmantojot šo strukt ūrvien ību 



 

iek ārtas, aparat ūru, apr īkojumu un 
materi ālus. Šo strukt ūrvien ību vid ū:  

 

Polimērmateri ālu institūts.   
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra 
Silikātu materiālu institūts.  
Silikātu materiālu tehnoloăijas profesora grupa  
Biomateriālu un biomehānikas institūts.   
Biomateriālu zinātniski pētnieciskā  laboratorija 
Vispārējās ėīmijas tehnoloăijas katedra 
Tehniskās fizikas institūts.  
Cietvielu fizikas profesora grupa  
RTU Materi ālu un konstrukciju instit ūts 
Neorganiskās ėīmijas institūts 

 
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 
līdzekĜi 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 zi Ħā MĖF, kuras pasniedz ēji un zin ātniskie 

darbinieki veic materi ālzin āt Ħu studiju 
programmas nodrošin ājuma liel āko da Ĝu, ir 
viena no vismaz ākaj ām fakult āt ēm RTU. 
Taču MĖF sa Ħem vienu no liel ākajiem 
finans ējumiem universit āt ē daž āda l īmeĦa 
zin ātnisko programmu realiz ācijai. Tas 
saist īts ar fakult ātes darbinieku 
tradicion āli intens īvo zin ātnisko 
darb ību. Visi pasniedz ēji ir iesaist īti 
zin ātniskaj ā darb ā (3. pielikums) 
regul āri public ējas prestižos izdevumos, 
(4. pielikums),  staž ējas ārzemju firm ās 
un universit āt ēs. 
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.  

 
3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 
1994.gad ā p ēc RTU zin ātnieku un m ācību sp ēku iniciat īvas tika 

dibin āta Latvijas Materi ālu P ēt īšanas 
Biedr ība (LMPB). T ā ir sabiedriska, 
neatkar īga, radoša, profesion āla 
organiz ācija, kas šobr īd apvieno p āri par 
80 materi ālu izstr ādāšanas, p ēt īšanas, 
ražošanas, izmantošanas, k ā ar ī šim 
nol ūkam nepieciešamo speci ālistu 
sagatavošanas jom ās str ādājošos. 
Biedr ības m ēr ėi ir apvienot daž ādu nozaru 
speci ālistus kop īgam radošam darbam 
materi ālu zin ātnes un tehnikas jom ās, 
organiz ēt zin ātnieku, ražot āju un 
pat ēr ēt āju  sadarb ību u.c. Praktiski visi 
pasniedz ēji un zin ātniskie darbinieki, 
kas īsteno materi ālzin āt Ħu studiju 
programmu ir akt īvi  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 sadarb ība RTU Polim ērmateri ālu instit ūtam ir ar  
Tallinas tehnisk ās universit ātes Polim ēru 
materi ālu katedru un Kau Ħas tehnolo ăijas 
universit ātes Organisk ās tehnolo ăijas 
katedru. Ikgad ējos simpozijos (BALTIC 
POLYMER SYMPOSIUM) un konferenc ēs 
(INTERNATIONAL BALTIC MATERIALS 
ENGINEERING CONFERENCE, tagad ENGINEERING 
MATERIALS & TRIBOLOGY) to dal ībnieki 
dal ās pieredz ē par m ācību un zin ātnisko 
darbu, sniedz atsauksmes par doktoru 
disert ācij ām.  

2003. gad ā BALTIC POLYMER SYMPOSIUM organiz ēja RTU 
Polim ērmateri ālu instit ūts, 2004. gad ā 
ENGINEERING MATERIALS & TRIBOLOGY 
Neorganisk ās ėīmijas instit ūts. 

Ir plaši kontakti ar ārzemju zin ātnisk ām iest ādēm un 
uzĦēmumiem starptautisku projektu 
ietvaros (6. pielikums). Ārzemju 
universit āt ēs staž ējas pasniedz ēji un 
studenti. 

2004. g. 4 mēnešus Socrates programmas ietvaros  Cīrihē (Šveice) Swiss Federal Institute of Technology stažējās II kursa maăistrante 
JeĜena Mihailova, 2004. g. martā Erlangenas- Nirnbergas universitātes (Vācija) Materiālzinību institūtā  II kursa maăistrante Gerda BuĜa. 

Pasniedzēji A. V īksne (2004.g. 20-30. aprīlis, 5-13. jūlijs), un 
R. Merijs Meri (2004.g. jūlijs) stažējās Kaseles (Vācija) 
Tehniskās universitātes Materiālu tehnoloăijas institūtā, V. 
Švinka un R. Švinka (2003. un 2004. g.) Erlangenas – 
Nirnbergas universitātes (Vācija) Materiālzinību institūtā, G. 
Sedmale 2003.g. septembrī Veimāras Arhitektūras un 
būvniecības universitātē. Kvalifikācijas paaugstināšana 
notiek arī, piedaloties starptautiskos un vietējas nozīmes 
semināros (G. Mežinskis, L. Mālers, R. Merijs-Meri, R. 
Rikards, J. Grabis, L. Krāăe, L. BērziĦa u.c.). 

 

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
 
Maăistru studiju programmas “Materi ālzin ātnes” pirmais 

izlaidums bija 2004. g. j ūlij ā, t āpēc v ēl 
nav atsauksmju no re ālajiem darba 
dev ējiem. 

Studiju programmu “Materi ālzin ātnes”  pozit īvi nov ērt ējušas 
profesion āl ās asoci ācijas: Latvijas 
Materi ālu P ēt īšanas biedr ība un Latvijas 
Būvmateri ālu ražot āju asoci ācija . 

Programmu „Materi ālzin ātnes” studenti piedal ās M ĖF r īkotaj ās 
gadsk ārt ēj ās karjeras dien ās, kur ās 
tiekas ar potenci ālajiem darba dev ējiem. 



 

2000.g. pavasarī izveidots MĖF Padomnieku konvents, kas jau iesaistījies studiju 
programmu satura apspriešanā, prakses nodrošināšanā un dažu finansiālo jautājumu 
risināšanā. 
2003. g. 14. novembr ī notika programmu „Materi ālzin ātnes” 

pasniedz ēju un studentu tikšan ās  ar  
pārst āvjiem no IBNA INSPECTION, 
BŪVMATERIĀLU RAŽOŠANAS ASOCIĀCIJAS, 
POLIMĒRU TESTĒŠANAS LABORATORIJAS, SIA 
PLASTIKA, SIA POLI ŪRS, SIA ERGO UN REHAU 
SIA, kur ā potenci ālie darba dev ēji 
iepazin ās ar m ācību programmu strukt ūru 
un izteica priekšlikumus m ācību 
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.  
 
 
 
26. 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”. 

Maăistra darba izstrāde 
InženierzinātĦu maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda maăistra studiju programma, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs (apjoms 20 KP), kas ir patstāvīgs zinātnisks 
pētījums par tematiku, kas sakrīt ar RTU zinātniskā darba virzieniem, kā arī potenciālo 
darba devēju vai sponsoru interesēm. Maăistra studiju programmas “Materiālzinātnes” 
kvalifikācijas darbu tēmas ietver sevī plašu ar materiālzinībām saistītu aspektu loku 
(polimēru materiāli, silikātu materiāli, biomateriāli u.c.), skat. 8. pielikumu.  
Maăistra darba izstrādāšanu, noformēšanu un aizstāvēšanu organizē atbilstoši RTU 
nolikumam par akadēmisko studiju maăistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu, 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes nolikumam par maăistra darbu (apstiprināts 
MĖF Domes sēdē 2003.g. 26. maijā, protocols Nr. 8) un MĖF norādījumiem par studiju 
noslēguma darbu noformēšanu (2003g.). Lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu pieĦem 
MĖF Dome. RTU piešėiramo maăistra akadēmisko grādu nosaukumus reglamentē RTU 
Senāta 2000. g. 25. aprīĜa  sēdes lēmums “Par RTU piešėiramo maăistra grādu 
nosaukumiem” un šī  lēmuma izmaiĦas un papildinājumi. 
Studiju procesa kvalit āti v ērt ē, apspriežot fakult ātes Domes 

sēdē ikvienas jaunas studiju programmas 
pieteikumu (programmas nepieciešam ība, 
programmas saturs, apjoms, sal īdzin ājum ā 
ar jau esoš ām citur realiz ējam ām 



 

programm ām), k ā ar ī jaunu m ācību 
priekšmetu pieteikumus (priekšmeta 
saturs, apjoms, pasniedz ēja 
kvalifik ācijas atbilst ība studiju 
programmas m ēr ėiem u.c.). Dom ē tiek 
apstiprin āti ar ī visi ar m ācību procesu 
saist ītie nolikumi. 

Fakult ātes Domes s ēdēs caurm ēr ā 2 reizes gad ā dek āna 
vietnieks m ācību darb ā zi Ħo par studiju 
procesa norisi un probl ēmām fakult āt ē.  

Materi ālzin ību studiju programmas probl ēmas detaliz ēti tiek 
apspriestas Polim ērmateri ālu instit ūta 
padomes s ēdēs, pieaicinot citu 
strukt ūrvien ību darbiniekus, kuri 
saist īti ar studiju procesu. Tiek 
analiz ēts priekšmetu saturs, lekciju, 
laboratoriju un praktisko  nodarb ību 
metodolo ăija u.c. jaut ājumi, k ā ar ī 
fakult ātes strat ēăijas un t āl ākas 
att īst ības probl ēmas, sagatavoti 
materi āli apstiprin āšanai Dom ē un RTU 
Senāt ā.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. STUDENTI 
2. tabula 
 

IMATRIKUL ĀCIJA AKADĒMISKAJĀ MAĂISTRU STUDIJU 
PROGRAMMĀ          “ MATERIĀLZINĀTNES “ 

 2002./2003 m.g. 2003./2004 m.g. 
Iesniegumu skaits 13 15 
Ieskait īti 13 13 
2003./2004. m.g. 12 13 

 



 

Akadēmiskaj ā maăistru studiju programm ā “ Materi ālzin ātnes “ 
2003./2004. m.g. stud ēja 25 studenti. 
Maăistra darbus sekm īgi aizst āvēja un 
inženierzin āt Ħu maăistra  gr ādu ieguva 11 
studenti (Je Ĝena Mihailova akad ēmiskaj ā 
atva Ĝin ājum ā).  

4 maăistra gr ādu ieguvušie studenti turpina studijas 
doktorant ūr ā. 

 
Maăistru studiju programmas “ Materiālzinātnes “ I kursa studentu aptaujas analīzes 
(8.pielikums). liecina, ka  cerības, kuras bija , uzsākot studijas programmā ir vairāk 
piepildījušās nekā nepiepildījušās. 70 % anketas izpildījušo neko negrib mainīt bakalaura 
darba izstrādāšanā, 30 % vēlas lielāku darba vadītāja ieinteresētību un labāku 
nodrošinājumu ar aparatūru. Studentus uztrauc naudas trūkums, nepieciešamība strādāt, 
kas traucē mācīties (strādā 90 % studentu), auditoriju un tualešu stāvoklis. 
Pasniedzēju kvalifikāciju 90 % aptaujāto vērtē kā atbilstošu un augstu, pasniedzēju 
prasības kā augstas (60 %) un vidējas (40 %). 
Studentu sekmes maăistratūrā ir stabilizējušās – atskaitīto nav. Lielākā daĜa no studentiem 
iesaistās zinātniskajā darbā, labākie saĦem  papildus stipendijas (3. tabula) 
  

3. tabula 
 

AR MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMU "MATERIĀLZINĀTNES" SAISTĪTO 
STUDENTU STIPENDIJAS UN APBALVOJUMI. 

 

Balvas un stipendijas Studenti Gads 

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

 

 

Gaidukovs Sergejs 

 

 

2003./2004. 

 

RTU Senāta stipendija Gaidukovs Sergejs 2003./2004. 

 
Maăistru aptauja pēc kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas (8. pielikums) liecina, ka studenti 
ir apmierināti ar mācību procesu un tā realizāciju. Pasniedzēju kvalifikāciju  maăistri 
raksturo kā Ĝoti augstu, augstu, profesionālu, atbilstošu, prasības – vidējas, Mācību procesa 
uzlabošanai studenti iesaka palielināt izvēles priekšmetu skaitu, un uzlabot materiāli-
tehnisko bāzi. 
 

28. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

Maăistru studiju programmu “Materiālzinātnes”  nodrošina vairāku MĖF katedru, institūtu 
un profesora grupu mācību spēki un zinātniskie līdzstrādnieki. Mācību darbā piedalās arī 
citu RTU fakultāšu pasniedzēji (4. tabula) 
Svarīgāko, ar materiālzinātnēm saistīto, priekšmetu pasniegšanu maăistra studiju 
programmā nodrošina 16 mācību spēki. To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoăiskās un 
zinātniskās kvalifikācijas, kā arī pēc vecuma apkopots 5. tabulā. 
 



 

4. tabula 
 

MAĂISTRU 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 

Polimērmateriālu institūts.  Polimērmateriālu tehnoloăijas katedra 
 KalniĦš MārtiĦš profesors Dr. hab. inž. Polimēru ėīmija un fizikālā 

ėīmija 
Polimēru materiālu tehnoloăija 
Pētnieciskā darba organizācija 

 Reihmane Skaidrīte profesore Dr. inž. Šėiedrmateriālu ėīmija un 
tehnoloăija 

 Kajaks Jānis docents Dr. inž. Polimēru materiālu pārstrāde 
 Tupureina Velta docente Maă. inž Biopolimēri un tehnoloăija 
 Vīksne Armanda  vad.pētn.  Dr. inž. Materiālu identifikācija un 

analīze 

 Merijs Meri Remo lektors  Maă.inž.   Polimērkompozītu tehnoloăija 

Silikātu materiālu institūts. Silikātu materiālu tehnoloăijas 
profesora grupa  

 Mežinskis Gundars profesors Dr. hab.inž. Silikātu ėīmija un fizikālā ėīmija 
Materiālu kvalitātes pārvaldība 
Vides pārvaldības sistēmas 
materiālu ražošanā 

 Krāăe Linda docente Dr.inž. Saistvielu ėīmija un tehnoloăija 
 Sedmale Gaida asoc. 

profesore 
Dr. 
hab.ėīm. 

Smalkkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 
Stikla ėīmija un tehnoloăija 

 Švinka Visvaldis docents Dr. hab.inž. Būvkeramikas ėīmija un 
tehnoloăija 

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa 
 BērziĦa Līga vad. pētn.  Dr. inž. Biomateriālu tehnoloăijas 

pamati 
Biokeramika un tehnoloăija 

Vispārīgās ėīmijas tehnoloăijas katedra    
 Dreijers Iljo    docents Dr. inž. Eksperimentu plānošana un 

rezultātu apstrāde  
 OzoliĦš Jurijs docents Dr. inž. Procesi materiālu tehnoloăijā 

Neorganiskās ėīmijas institūts 
 Grabis Jānis profesors Dr. hab.inž. Plazmas ėīmijas tehnoloăija  

Tehniskās fizikas institūts Cietvielu fizikas profesora grupa 
 Knite Māris profesors Dr.hab.fiz. Jauno materiālu fizika 

CITAS RTU FAKULTĀTES 



 

 Materiālu un konstrukciju institūts 
 Rikards Rolands  profesors Dr,hab.inž. Modernie materiāli būvniecībā 

 
Mācību spēku darbības pamatā ir intensīvs, radošs metodiskais darbs (9. pielikums) un 
vienlaicīgi intensīvs pasaules līmeĦa zinātniski pētnieciskais darbs (3,4,6. pielikumi). 

Maăistru studiju programma atrodas savas attīstības sākuma 
stadijā, jo 2004. g. jūnijā  maăistra grādus ieguva pirmie 
studenti. 

 
          5. tabula 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 
 

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoăiskās  kvalifikācijas 

 
Profesori As. profesori  Docenti Lektori 

6 
(38 %) 

1 
(6 %) 

8 
(50 %) 

1 
(6 %) 

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas 

 
 

Habilitētie zinātĦu 
doktori 

 
ZinātĦu doktori 

 
Maăistri  

 
Bez akadēmiskā 

grāda 
 

7 
(44 %) 

7 
(44 %) 

2 
(12 %) 

- 
- 

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi) 

 
 

25 - 30 
 

 
35 - 40 

 
45 - 49 

 
50 - 54 

 
55 - 59 

 
60 - 64 

 
65 - 70 

1 
(6 %) 

1 
(6 %) 

1 
(6 %) 

3 
(19 %) 

3 
(19 %) 

4 
(25 %) 

3 
(19 %) 

 
 
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. Līdz 
šim zemās pasniedzēju algas (salīdzinot ar ierēdĦu algām) ir 



 

būtisks šėērslis talantīgu jauniešu iesaistīšanai studiju un 
zinātniskajā darbā.  
Maăistru studiju programmas “Materiālzinātnes” realizēšanā 
iesaistīti vairāki gados jauni pasniedzēji (prof. M. Knite, Dr. 
inž. L. Krāăe, doktorants R. Merijs-Meri, Dr. inž. Inna 
JuhĦēviča ). Ar 2004. g. 1. septembri  Maă. inž. R. Merijs-
Meri pieĦemts darbā par lektoru Polimēru materiālu 
tehnoloăijas katedrā. 

Jaunu mācību spēku kalvei vajadzētu būt MĖF doktorantūrai. Pašreiz doktorantūra 
apmācība notiek 3 ar materiālzinātni saistītās programmās:  
     • materiālzinātne (5152105)- licence Nr.04051 – 34, 

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

 
29. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANAL ĪZE 
 

Apkopojot akadēmiskās maăistru 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 MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNES" 

SITUĀCIJAS ANALĪZE 
 

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes 

1. Darba 

tirgus 

• Pietiekami liels 
sagat
avoja
mo 
speci
ālist
u 
poten
ci ālo 
darba 
vietu 
kl āst
s  

 

•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 

• Liels vidējais pasniedzēju vecums  

• Nepietiekams skaits jaunu 
pasniedzēju 

• Nepieciešamība līdz šim zemās  
darba samaksas dēĜ pasniedzējiem 
strādāt papildus algotu darbu citās 
darba vietās  



 

• 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 

• 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 

• Studentiem ērti pieejama gan 
fakultātes, gan centrālā bibliotēka, kā 
arī Polimērmateriālu institūta 
bibliotēka, fakultātes datorklase ar 11 
darbavietām,, RTU Zinātniskās 
bibliotēkas INTERNET klase kā arī 
datori profesoru grupās (kopumā 
vairāk kā 60 datori) 

•••• Iespējas studijas saistīt ar 
zinātnisko darbu, ko lielākā daĜa 
studentu izmanto 

 

• Starptautiskie zinātniskie kontakti 
dod iespēju  veikt studentu apmaiĦu 
ar ārvalstu augstskolām ar 
radniecīgām studiju programmām  

 

• 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) 

• Studiju programma ir samērā 
neelastīga, ko nosaka RTU realizētā 
pārmērīgā apmācību procesa 
reglamentēšana un studiju 
programmu unificēšana, neĦemot 
vērā atsevišėu studiju programmu 
specifiskumu un nozares speciālistu 
ieteikumus 

 



 

6. Studenti • Studentiem ir pieejama 
nepieciešamā informācija par studiju 
programmu 

• Ir  daudzi labi studenti, kuri saĦem 
paaugstinātas stipendijas un grantus 
par labām sekmēm un zinātnisko 
darbu 

• Fakultātē uzsākta studentu apmaiĦa 
Eiropas kredītpunktu pārneses 
sistēmas (ECTS) ietvaros 

• Iespējas iegūt kvalitatīvu 
izglītību 

• Iespējas turpināt studijas 
doktorantūrā 

• Iespējas strādāt zinātniski – 
pētniecisko darbu, piedalīties RTU 
studentu u.c. zinātniskajās 
konferencēs. 

••••Iespējas efektīvai studentu 
pašpārvaldei, sportam un 
pašdarbībai. 

•••• Iespējas studentiem paralēli 
mācībām strādāt algotu darbu gan 
universitātē, gan ārpus tās. 

•••• Iespējas studentiem studēt pēc 
individuāla grafika vai plāna, 
nepieciešamības gadījumā  Ħemot 
akadēmisko atvaĜinājumu.  

• Darbs, kas studentiem 
nepieciešams  finansiālo apstākĜu 
dēĜ,  traucē mācības 

• V ājas atseviš ėu 
stud
entu 
sveš
valo
du 
zin ā

šana
s  

 

 

 

Draudi : zemais studentu skaits 
akadēmiskās bakalauru 
programmas I kursā 

7. Studiju 
procesa 
izvērt ēšana 

• Jautājumi par studiju procesa 
organizāciju, saturu un kvalitāti tiek 
apspriesti PI sēdēs, MĖF Domes 
sēdēs un MĖF struktūrvienību 
vadītāju sēdēs  

• Trūkst rūpīgas studiju procesa 
analīzes RTU kopumā. 

 

 
 

2003. g. akreditācijas  pašnovērt ējuma ziĦojumā plānotie 2003./2004.m.g. 
veicamaie pasākumi maăistru studiju programmas “Materi ālzinātne” 

pilnveidošanai un to izpilde 
 

•  izzināt firmu vajadzības pēc materiālzinātĦu speciālistiem tuvākajā un tālākajā nākotnē, 
konkretizējot to profilu; izveidot speciālistu pieprasījuma datu bāzi 
izpildīts daĜēji – uzsākta firmu aptauja un datu bāzes veidošana 
•  noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes sevišėi nepieciešamas šiem speciālistiem firmu 
perspektīvo attīstības plānu realizēšanai 



 

izpildīts daĜēji (MĖF karjeras dienas, tikšanās 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 studiju programmas „Materiālzinātnes” laboratoriju un praktisko nodarbību 
saturu un materiālo nodrošinājumu    
izpildīts daĜēji – notiek nepārtraukta priekšmetu pasniegšanas metožu pilnveidošana 
 
Kopsavilkums 
 

•  akadēmiskā maăistru 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 
•  studentu atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir pozitīvas 
•  fakultātes datornodrošinājums ir mūsdienu prasībām atbilstošs 
 
2004./2005. m.g. laikā veicamaie pasākumi maăistru studiju programmas 
“Materi ālzinātnes” pilnveidošanai  
 

• lai novērstu studiju programmas “Materiālzinātnes”  draudu, turpināt skolu 
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 
• veicināt mācību metodisko līdzekĜu izstrādāšanu latviešu valodā 
• turpināt sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem 
 
 
 
 
 
 
 
Atbildīgais par akadēmisko 



 

maăistra studiju programmu 
 “MATERIĀLZINĀTNES”     Prof. M. KALNIĥŠ 
 
 
 
 
 
Pašnovērtēšanās ziĦojumu 
sagatavoja        Prof. S. REIHMANE 
 
 
 
 
 
 
 
2004. g. 23. oktobris 

 



 

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. 
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               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 metodes un Latvijas standarta izstrāde" vadītāja. 

1990. – 1993. LZP granta "Augsttemperatūras stiklveida materiāli, to 
iegūšana, struktūra un īpašības” atbildīgā izpildītāja 

  

Zinātniskās publikācijas: publicēti 175 zinātniski raksti. 
 
Mācību darbs: 

    Kopš 2007.      Lekciju kurss „Ievads ėīmijas tehnoloăijā” Ėīmijas un ėīmijas 
tehnoloăijas inženierzinātĦu bakalauru studiju programmās 

Kopš 1996. Maăistru studiju programmas "Biomateriālu ėīmija un tehnoloăija” 
vadītāja. Lekciju kursi maăistru studiju programmās "Biomateriālu 
ėīmija un tehnoloăija” un „Materiālzinātne” 
• Materiālmācība 
• Biomateriālu tehnoloăijas pamati 
• Biomateriālu pamati 
• Biokeramika un tehnoloăija 
• Biomateriālu pārbaudes in vitro 
• Biomateriālu pārbaudes in vivo 
• Materiālu bioloăiskā saderība un bioaktivitāte 
• Biomateriālu standarti 
• Biomateriāli stomatoloăijai 
• Cilvēka anatomija un bioloăisko audu uzbūve 

1995. – 2007. Lekciju kursi "Biokeramika", "Materiālu bioloăiskā savietojamība" 
inženieru studiju programmām. 



 

Kopš 1995. Maăistru zinātnisko darbu vadītāja. 
Bakalauru zinātnisko darbu vadītāja  

1994.  EC TEMPUS JEP 4962 stipendiāte, Itālija, 1 mēnesis , stažēšanās 
vadošajos keramikas pētniecības, ražošanas, kvalitātes kontroles un 
mācību centros Padujā, Venēcijā, Faenzā, BoloĦā un Romā. 

1994.  EC TEMPUS individuālais grants IMG - 93 LV - 1031, Vācija, 1 
mēnesis, stažēšanās Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas 
universitātes MateriālzinātĦu institūta Stikla un keramikas nodaĜā, 
vad. prof.H.J.Oels un RWTH Aachen Materiālu mācības institūta 
Stikla un keramikas nodaĜā, vad. prof. G.Ondračeks. 

Kopš 1991 Doktorantu zinātnisko darbu vadītāja 
 Lekciju kursi doktoru studiju programmā: 

• Biomateriālu un implantu iegūšanas metodes   
• Materiālu  pētīšanas metodes   
• Materiālu  mikroanalīzes metodes   
• Materiālu  un vides mijiedarbība   
• Materiālu  tehnoloăiju teorētiskie aspekti   

 
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 
 



 

Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 
Dzīves un darba gājums. 

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

KaĜėu iela 1, LV-1658, Rīga 
Latvija 
Fax:   +371 6708 9254 
Phone: +371 6708 9124 
Email: and_cate@latnet.lv 
  

Personas kods: 050752-10516 
Dzimis:  1952. gada 5. jūlij ā, Cēsīs 

Ăimene:   sieva Tatjana Čate, dēls – Andris (dzimis 1977.g.)  
 

Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angĜu 

Zinātnisko pētījumu virzieni 
• konstrukciju stiprība noturība un dinamika 

• kompozītu materiālu mikromehānika un sabrukums 

• skaitliskās metodes, galīgo elementu metode un konstrukciju datoraprēėini 

• konstrukciju optimizācija 

• materiālu īpašību identifikācija, inversās problēmas 
 

Izglītība un zinātniskie grādi 
• Rīgas Politehniskā institūta (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) Automatizācijas un 

skaitĜošanas tehnikas fakultātē 1975. gadā iegūts inženiera diploms. 
• Tehnisko zinātĦu kandidāta (PSRS) disertācija aizstāvēta Polimēru mehānikas 

institūtā 1981. gadā par tēmu "Kompozītu materiālu deformēšanās un daudzslāĦu  
čaulu noturības analīze ar galīgo elementu metodi". 

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

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

 
Darba vietas 

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

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

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

• No 1994.gada vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības 
fakultātes Konstrukciju Aprēėina Profīlinstitūtā. 



 

• No 1999. gada asociētais profesors, vadošais pētnieks Būvkonstrukciju 
automatizētās projektēšanas profesora grupa. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

 
 
Nozīmīgākās publikācijas: 
 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs: 

1. Barkanovs E., Chate A., Finite Element Modelling of Frequency  - Dependent 
Dynamic Behaviour of Viscoelastic Composite Structures. 5th International 



 

Symposium of  Advanced Composites, Corfu Imperial Hotel, Corfu, Greece, 5-7 
May, 2003. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Inverse Technique based on the Planning of 
Experiments and Response Surface Methodology. International Conference on 
Inverse Problems: Modelling and Simulation, Fethiye, Turkey, May 26 – 30, 2008 
(apstiprināts). 

11. Bledzki A.K., Passmann D., Ries A., Chate A., Material Behaviour of Self-
reinforced Polypropylene under Impact Load. 14th International Conference on 
Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, May 26 – 30, 2008 (apstiprināts). 

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



 

 
 

Pedagoăiskā darbība 
 
Vadītie promocijas darbi: 
 

� Andrejs KovaĜovs ”Helikoptera rotora lāpstiĦas aktīvā kontrole vērpes 
slogojumā”. 75 % gatavība.  Darba aizstāvēšana plānota 2008.gada decembrī. 

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

 
 
Recenzētie promocijas darbi: 
 

� Normunds Tirāns ”Liektu dzelzsbetona elementu pastiprināšana ar kompozīto 
materiālu uzlikām”. 2007.gads (RTU P-06). 

 
Sagatavotie mācību līdzekĜi: 
 

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

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

 
Organizatoriskā darbība 
 

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

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

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

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

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

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

� Žurnāla „Mechanics of Composite Materials” redkolēăijas loceklis. 

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

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

 



 

 Zinātniski pētnieciskais darbs un kvalifikācijas paaugstināšana izglītības projektu 
ietvaros 

  

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

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

  
 
 
2008. gada 24. aprīlis 
 
 
 
/Andris Čate/ 



 

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, 

� Ėīmijas un ėīmijas tehnoloăijas nozares studiju programmas 
komisijas loceklis. 

� Latvijas Ėīmiėu biedrības biedrs 
� Latvijas Zinātnieku savienības biedrs 
� Latvijas Profesoru asociācijas biedrs 
� Latvijas Materiālu pētnieku biedrības biedrs 
 

Publcētie darbi: Vairāk kā 70 publicētu darbu 
 

Adreses:  
 darbā: Rīgas Tehniskā universitāte, Polimērmateriālu institūts 

Āzenes ielā 14/24, LV 1048, Rīga 
�  371-7089220, Fakss:  371- 7 615765;  e-pasts: marcis@ktf.rtu.lv 
 

 mājās: Silciema ielā 9-26, LV 1024, Rīga 
�  371- 7 523145 
 

 
 

M.Dzenis 
2007.gada 24.aprīlis 
 
 



 

Curriculum vitae 

 
Personālie dati 

Vārds un uzvārds    Sergejs Gaidukovs 
Dzimšanas datums un vieta   1981.g. 11. jūlijs; Rīga, Latvija 
Adrese      Lielvārdes iela 121-33, Rīga 
Kontaktinformācija: 
         �:   mājās    +371 67584638 
      GSM   +371 26270770 
   e-mail:   gaidukov@gmail.com, sergejs@ktf.rtu.lv 
Ăimenes stāvoklis    precējies 
 

Svešvalodas  
AngĜu      labi 
Vācu      slikti 
Latviešu     labi 
Krievu      labi 
 

Izglītība  

01.09.1988. – 31.05.1999. mācības Rīgas 80.vidusskolā. 

29.06.2002 Bakalaura studijas Rīgas Tehniskajā universitātē 
Materiālzinātnes un Lietišėas ėīmijas fakultātē.  

03.07.2002. Bakalaura grāds (BSc) Materiālzinātnēs, cum laude 

01.09.2002.. Maăistrantūras studijas Materiālzinātnēs RTU 
Materiālzinātnes un Lietišėas ėīmijas fakultātē (MĖF). 

30.06.2004. Maăistra grāds (MSc) Materiālzinātnēs, cum laude 

01.09.2004. –  Doktora studijas Materiālzinātnēs, RTU. 

 

Darba pieredze, profesionālās iemaĦas, apbalvojumi un kursi 
07.2001. –09.2001. darbs Rīgas Laku un Krāsu Rūpnīcā, 

amats: ėīmijas inženieris Tehniskajā Centrā,  
jauno produktu un tehnoloăiju izpēte, laku-krāsu materiālu 
analīze un kvalitātes kontrole. 
 

2000. –  pētnieciskais darbs RTU Polimērmateriālu institūtā,  
par pētījumu rezultātiem ziĦots zinātniskajos kolokvijos, 
35 konferencēs un publicēti 15 zinātniskie darbi.  
Studentu zinātniski–pētnieciskā darba organizēšana un 
vadīšana. 

2006. – asistents zinātniskā darbā, pētnieks 

Zinātniskās intereses materiālzinības, polimēri, polimēru maisījumi, kompozīti un 
nanokompozīti, mīksto jeb „soft”  materiālu fizika, polimēru 



 

statiskā fizika, polimēru fizikālā ėīmija, polimēru mehānika, 
mikromehānika, kristālu fizika, sola-gela tehnoloăija, 
molekulārā nanotehnoloăija, nanofāzes un nanostrukturētie 
materiāli, datormodelēšana un datorsimulācija ėīmijā un 
materiālzinībās, perkolējošie hibrīdie tikli, sensori un to fizika, 
elektrolīti, enerăētiskie elementi un šūnas; zinātnes filozofija; 
zinātnes, tehnoloăijas vēsture, evolūcija un attīstība; 
tehnoloăiska progresa attīstība. 

Apbalvojumi  

2002. – 2006. II, III pakāpes RTU Senāta stipendijas laureāts 
2001./2002., 2002./2003., 2003./2004. un 2005./2006. 
mācību gados; 

2002. – 2007. Latvijas Izglītības fonda mērėprogrammas “Izglītībai, 
zinātnei un kultūrai” studentu un maăistrantu stipendiju 
konkursa laureāts  

2004. – RTU Atzinības Raksts par teicamām sekmēm un aktīvu 
sabiedrisko darbību 

2005. – LZA Jaunā Zinātnieka balva par zinātnisko darbu “NanolīmeĦa 
hibrīdmateriāli uz polimēru un neorganisko pildvielu bāzes”  

2006. – GEBERT RÜF STIFTUNG – The Swiss Baltic Net Graduate 
Awards for Excellence Studies and Scientific Research. 

Latvijas Izglītības fonda apbalvojums - “LIF Zelto medaĜa“ 
Nr004 

Apmācības un kursi 

 2005. – NordForsk ZiemeĜu un Baltijas valstu Doktoranturas studentu 
seminārs: ’Today’s research training – tomorrow’s scientific 
quality’, 3-10 Jūnijs, 2005, Häädemeeste, Igaunija. 

2006. – GEBERT RÜF STIFTUNG Short-term Grants-Scholarship for 
participation at academic activities in Switzerland. 

 6th Framework Program Marie Curie Intra-European 
Fellowships for Summer Schools: Knowledge Based Materials - 
Polyphase and Composites Materials, August 14 -24, Älvdalen, 
Sweden;  
MateriālzinātĦu teoriju kursi; zinātniska darba, projektu 
rakstīšanas un prezentācijas prasmes paaugstināšanai. 
 

 The 8th International Conference-School Advanced Materials 
And Technologies, August 27-31, 2006, Palanga, Lithuania.  

 Lekcijas viedo materiālu un cietvielu fizikas teorijā 
 



 

 
 

Cita inform ācija 

Sabiedriskās aktivitātes 

2000. – 2002. darbība RTU Studentu Parlamentā un MĖF Studentu 
Pašpārvaldē, MĖF Sporta nodaĜas vadītājs, 

2001. – 2002. darbība starptautiskās organizācijas International 
Association of the Exchange of Students for Technical 
Experiences (IAESTE-Latvia) Latvijas nodaĜā, 
www.iaeste.org. 

2004. – 2006. RTU MĖF un Materiālzinātnes popularizēšanas pasākumi 
vidusskolās 

 darbs skolēnu Latvijas Ėīmijas Olimpiādēs 

2005. – Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienības biedrs, LJZA-Nr12 

2006. – Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., DGM, 
Nr150686 

2008. – Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienības Valdes loceklis 

DatoriemaĦas MS Windows2k/XP, MS Office2003/XP, Corel Draw X3, 
Adobe Photoshop CS2, Acrobat Pro, Internet; IE7, 
Mozilla, Opera, Webpage design, HTML, DHTML, 
JavaScript, Macromedia Studio (Dreamweaver, Homesite, 
Fireworks, Flash), Pinnacle Studio Plus 10, Adobe 
Premiere, Ulead Studio, Sony Vegas, etc. 

Hobiji, intereses sports (futbols), zinātniskais darbs, web-lapu izstrāde, 
datorgrafika un dizains, video montāža.  

 

 

/Sergejs Gaidukovs/ 



 

Cur r i cu lum v i tae  
 

Jānis Grabis 

Dr. habil. sc. ing. LZA īstenais loceklis 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ėīmijas institūta direktors, Plazmas procesu 
laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks 

 

Darba adrese  Mājas adrese 
Miera 34  Miera 29-1 
Salaspils LV-2169  Salaspils LV-2169 
Tālrunis: 7944711, Fax: 7800779  Tālrunis: 7944699 
e-pasts: grabis@nki.lv 
 
Dzimšanas gads, vieta: 1943. gada 18. augusts, Trikāta 
Personas kods: 180843-12963 

 

Specializ ācija 
Plazmas ėīmija un tehnoloăija, grūti kūstošu savienojumu un to kompozītu nanoizmēru 
pulveru sintēze, raksturošana un izmantošana moderno materiālu izveidē 

Izgl ītība 
Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 1967 

Tehnisko zinātĦu kandidāts, Ukrainas ZA Materiālu problēmu institūts, 1974 

Dr. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, BD #000170, 1992 

Dr. habil. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, B-Dh#000109, 1999 

Valodas 
Latviešu, angĜu, krievu 

Darba pieredze 
Vecākais inženieris, j. zinātniskais līdzstrādnieks, ZA NĖI, 1968-1975 

Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, ZA NĖI, 1975- 

Plazmas procesu laboratorijas vadītājs, ZA NĖI, 1986- 

Vecākais pētnieks, Kopenhāgenas Universitātes Nilsa Bora institūts (Dānija), 1993-1995 

RTU Neorganiskās ėīmijas institūta direktors, 1997- 

Apbalvojumi un atzin ības 
LZA Prezidija I pakāpes prēmija, 1978, 1986 

Latvijas Valsts prēmija, 1980 

Vissavienības Tautsaimniecības sasniegumu izstādes bronzas (1977), sudraba (1980) un 
zelta (1986) medaĜas 

Profesion ālās aktivit ātes 
LZP eksperts, 1993- 

LZP loceklis, 2000-2006 



 

LZP valdes loceklis, 2003-2006 

LZP ZinātĦu nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas priekšsēdētājs, 2000- 2007 

Rīgas Tehniskās universitātes Senāta loceklis, 1998- 

RTU NĖI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, 1997-  

RTU MateriālzinātĦu un lietišėās ėīmijas fakultātes domes loceklis, 1998- 

Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības valdes loceklis, 2000-  

Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis, 2000-2003 

Latvijas zinātĦu akadēmijas īstenais loceklis, 2003 

Lekcijas  
Plasma chemical synthesis of ultrafine powders of refractory compounds and their 
application, Risø National Laboratory, Denmark, October, 1992 

Nanosize powders produced by plasma technique, Niels Bohr Institute, Copenhagen 
University, May, 1993 

Nanosize powders of refractory compounds and their composites, EC project meeting 
NANOMAT, Bologna, January 2000. 
Development of Nanotechnology for Advanced Materials. "Conseil Général du CRIF-WTCM 
2005" - 20 mai 2005, Brisele 

 

Mācību darbs 
Lekciju kursi "Plazmasėīmiskā grūti kūstošo savienojumu tehnoloăija", "Plazmas ėīmija 
un tehnoloăija", praktiskie darbi, diplomdarbi RTU studentiem 

6 disertāciju vadītājs 

Projektu vad īšana 
Grūti kūstošu savienojumu un plāno kārtiĦu veidošanās likumsakarības zemas 
temperatūras plazmā, LZP projekts, 1991-1993 

Cieto elektrolītu plazmoėīmiskā tehnoloăija, LZP projekts, 1994-1996 

New SOFC Materials and Technology, ES projekts JOULE-2-CT92-0063, 1994-1995 

LZZP programmas "Latvijas zemes dzīĜu bagātības" NĖI apakšprogramma, 1997-2001 
Bāles kvarca smilšu pārstrāde, IZM projekts, 1997-1998 

Metālu detaĜu dekoratīvu un korozijas izturīgu pārklājumu iegūšanas tehnoloăija, IZM 
projekts, 1999-2000 

Si3N4 based high temperature materials, ES AMMT projekts, HPR1-CT-1999-0024, 2001-
2002 

Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloăiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana un 
racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde. SadaĜas: Jaunas paaudzes metālu polimēru 
un keramikas matricu nanokompozīti vadītājs, LZP sadarbības projekts, 2002-2005 

Inteliăenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotojonikai. SadaĜas: 
Nanokompozītu sintēze elektrokeramikai vadītājs, LZP sadarbības projekts, 2001-2004 

Herstellung hochdispersiver Nanopulver in technischen Mengen und ihr Einsatz in neuen 
Materialien und ausgewählten Adwendungen, "TRANSNANOPOWDER" ES 5.ietvara 
projekts, IPS-2000-0098, 2001-2004 

Valsts programmas „Moderni funkcionāli materiāli mikroelektronikai, nanoelektronikai, 
fotojonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloăiju 



 

izstrāde” 5. projekts „NanodaliĦu, nanostrukturālu materiālu, plāno kārtiĦu tehnoloăiju 
izstrāde” 2005-. 

Funkcionāli materiāli un tehnoloăijas mikroelektronikai un jonikai. SadaĜa: Sīkdispersu 
ferītu un litija-mangāna špineĜu sintēze, tehnoloăiju izstrāde un ieviešana. LZP sadarbības 
projekts. 2005-2008 

Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloăija un pārstrāde. LZP projekts. 
2005-2008 

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes 
tehnoloăijas, ilgmūžība sadaĜa Nanopulveru sintēzes tehnoloăijas pilnveidošana, 
nanostrukturālu materiālu izveide un ieviešana LZP sadarbības projekts 2006-2008 
 

Publik ācijas 
Kopā publicēti: 159 raksti, 78 konferenču referātu tēzes, 45 autorapliecības un patenti. 

 Galvenie darbi 

Grabis, J., Zalite, I. Preparation of Ti(N,C) based nanosized powders and their 
densification. Materials Science, vol. 11, no 4, pp. 372-375, 2005. 

A. Orlov, J. Grabis, A. KrūmiĦa, Dz. Rašmane, Dz. Jankoviča, G. Heidemane. Li-
containing oxide nanopowders prepared by plasma chemical synthesis. Materials Science, 
vol. 11, No 4, pp. 381-384, 2005. 

Yu. Gelgaft, M. Skopis, J. Grabis. Electromagnetically driver vortex flow to introduce 
small solid particles into liquid particles. Magnetohydrodynamics, 2005. v. 41, No 3, 249-
254 
J. Grabis, I. Šteins, Dz. Jankoviča, A. Dulmanis, G. Heidemane. Preparation of nanosized 
powder by gas and liquid phase routes. Latv. J. Phys. Techn. Sci., 2006, 2, part 1. 
Grabis J., Preparation of nanosized powders of refractory compounds and their composites by 
plasma techniques. International Journal of MPT, special issue “Progress in Powders Materials 
and Technologies”, 2007, 252-269.  
 
2007. gada. 7. nov. Zinātnisko biogrāfiju apstiprinu 
Jānis Grabis RTU NĖI Zinātniskās padomes sekretāre 
 Dr. chem. J. Cīrule 
 



 

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  
• “Adhesion of Polymers”, “Polymer Composites”. Technical University of Kassel, 

Germany, 1993, 1994, 1995, 1996.  
• “Methods of Investigation of Boundary Processes”. Madrid Institute of Matter 

Structure, Spain, 1995.  
 

Pieredze: • Rīgas Tehniskā universitāte (Ėīmijas fakultāte):  
• Asistents , 1962-1964  
• Doktorants (aspirants), 1964-1968  
• Lektors, Docents, 1968-1987  
• Polimeru tehnoloăijas katedras vadītājs, 1976 -   
• Profesors, 1987 -  
• Polimērmateriālu institūta direktors, 1994 -  
• MateriālzinātĦu profesors, 1998 - 
 

Profesionālās 
aktivitātes un 

piedalīšanās biedrībās: 

• Žurnāla "Mechanics of  Composite Materials” redakcijas loceklis, 1992 -  
• Žurnāla “International Journal of Adhesion & Adhesives” redakcijas 

loceklis, 1997 -  
• RTU Promocijas padomes “Ėīmijas inženierzinātnes” priekšsēdētājs, 1993 
•  RTU Promocijas padomes „Materiālzinātnes” loceklis 
 

 • Latvijas ZinātĦu padomes Ekspertu komisijas “Ėīmijas tehnoloăijas 
teorētiskie pamati” priekšsēdētājs, 1992 – 2007 

• Latvijas ZinātĦu padomes InženierzinātĦu un datorzinātnes ekspertu 
komisijas loceklis 2007 - 

• Latvijas Materiālu pētnieku biedrības loceklis, 1995 - 
• Vispasaules biedrības The Adhesion  Society loceklis, 1994 – 
• Latvijas ZinātĦu akadēmijas Senāta loceklis, 1996 - 1997 
• RTU Senāta loceklis 1991 – 
• RTU Zinātniskās padomes loceklis 2007 - 
• The American Chemical Society biedrs, 2002 -  

 

Goda amati un balvas: Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis, 1991 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas īstenais loceklis, 1992 
LZA  Gustava Vanaga prēmijas ėīmijā laureāts, 2000  
 

Publcētie darbi: Vairāk kā 400 publicētu darbu,  2 monogrāfijas , 2 mācību grāmatas 
 

Adreses:  
 darbā: Rīgas Tehniskā universitāte, Polimērmateriālu institūts  

Āzenes ielā 14, LV 1048,  Rīga  
�  371-708918, Fakss: 371- 7 615 765;  e-pasts: martinsk@parks.lv 
 

 mājās: Kalnciema ielā 39B - 9, LV 1046,  Rīga 
�  371- 7 624419;  e-pasts: martinsk@parks.lv 
 

 mājas lapa: http://www.lza.lv/scientists/kalninsm.htm 
22.05.2008        /M.KalniĦš/ 



 

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”, 
Institut fuer Werkstofftechnik Kunststof- und Recyclingtechnic, Kassel 
Universitaet, Germany. 
 
07.2004.      Darbs Austrijā Vīnes Universitātē “BILATERAL 
AGREEMENT for the academic year 2004/2005 Socrates programme: 
HIGHER EDUCATION (ERASMUS)”, topic taught “Physics of 
Materials” ietvaros. 
 
LZP finansēto zinātnisko projektu  
 
Nr. 96.0538 “Ar l āzera   starojumu inducētu fāžu pāreju mehānismu 
pētījumi silicīdus saturošās daudzslāĦu struktūrās”  vadītājs, 
Nr. 01.0576 “Akt īvi polimērkompozīti un daudzslāĦu struktūras: izstrāde, 
īpašības un inducētie efekti” vadītājs, 
Nr. 04.1240 “Funkcionālie mikro- un nanokompozīti kā sensormateriāli: 
dizains, izgatavošana un fizikālo efektu pētīšana” vadītājs. 
LZP sadarbības projekta sadaĜas  
Nr. 02.0003.4.4  “Jaunas paaudzes metālu, polimēru un kereamikas 
nanokompozīti”  atbildīgais izpildītājs, 
LV IZM valsts programmas projekta  
 Nr, V7061 „Funkcionālo materiālu/kompozītu dizains, tehnoloăiju izstrāde 
un īpašības” apakšprojekta vadītājs, 
 
LZP sadarbības projekta Nr.05.0026 „ Nanomateriāli un nanotehnoloăijas”, 
sadaĜas „Funkcionālie mikro- un nanokompozīti kā sensormateriāli un 
aktuātori: dizains, izgatavošana un fizikālo efektu pētīšana” vadītājs, 
LZP sadarbības projekta Nr.06.0029 „Inovatīvi strukturāli integrēti 
kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, 
ilgmūžība”  sadaĜas „Multifunkcionāli elektroaktīvi kompozītmateriāli, t.sk. 
nanokompozīti” , apakšprojekta vadītājs, 
 
Valsts programmas V6973 “Modernu funkcionālu materiālu mikro- un 
nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī 
atbilstošo tehnoloăiju izstrāde” projekta Nr. 6 „Funkcionālo 
materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloăiju izstrāde un to īpašības” 
sadaĜa „Sensorefekti poliizoprēna un nanostrukturēta oglekĜa kompozītos”. 
SadaĜas vadītājs. 
 
Eiropas sociālā fonda līdzfinansēta projekta  
Nr. 2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007 
“Multim ēdiju mācību materiālu izstrāde vispārīgo dabas zinātĦu 
priekšmetos” vadītājs  
 
 2001., 2002.,2003.g. starptautisko konferenču “International Workshop on 
New Approaches to High-Tech: Nondestructive Testing and Computer 
Simulations in Science and Engineering” (NDTCS) starptautisko 



 

padomnieku komitejas loceklis.   
   
  
 SPIE, EMRS, Latvijas Zinātnieku Savienības, Latvijas Fizikas biedrības un 
Latvijas Profesoru asociācijas biedrs,  
 
RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas profesoru padomes 
priekšsēdētāja vietnieks 
 
06.2004. -      RTU Promocijas padomes materiālzinātnes nozarē  
                       P-18 priekšsēdētājs  
11.2004.-       LZA korespondētājloceklis  
09.2006. -      Eksperts materiālu fizik ā COST (European Cooperation in 
the field of Scientific and Technical Research) programmas 
apakšprogrammā DC: Materials, Physical and Nanosciences. 
10.2007.         RTU Gada Zinātnieks 2007 
 

Lekciju kursi: • bakalauratūras studentiem ”Fizika”  

• bakalauratūras studentiem “Materiālu struktūra un īpašības”  

• maăistratūras studentiem “Jauno materiālu fizika”;  

• specialitātes “ Muitas vadība” studentiem ”Fizika” ; 

• doktorantiem ”Materiālzinātne”; 

• doktorantiem ”Nanostrukturētu materiālu fizika”; 

• doktorantiem ”Viedo materiālu un sensoru fizika” 

Nozīmīgākās 
publikācijas: 

1. M.Knite, G.Shakale, I.Klemenoks, K.Ozols and V.Teteris, 
Investigation of mechanism of organic solvent vapours 
sensing effect in polyisoprene-high structure carbon black 
composite, Journal of Physics: Conference Series, 2007, 
V93, 012031, 7 pages  

2. M.Knite, K.Ozols, G.Shakale, V.Teteris, Polyisoprene and 
high structure carbon nanoparticle composite for sensing 
organic solvent vapours, Sensors and Actuators B: 
Chemical, 2007,  V126,  209-213 

3. M.Knite, I.Klemenok, G.Shakale, V.Teteris, J.Zicans, 
Polyisoprene-carbon nano-composites for application in 
multifunctional sensors, Journal of Alloys and Compounds, 
2007, V434-435, 850-853. 

4. M.Knite, A.J.Hill, S.J. Pas, V.Teteris, J.Zavickis, Effects of 
plasticizer and strain on the percolation threshold in 
polyisoprene-carbon nanocomposites: positron annihilation 
lifetime spectroscopy and electric resistance measurements, 
Materials Science & Engineering C, V 26, 2006, 771-775 

5. M.Knite,V.Tupureina, A.Dzene, V.Teteris, A.Kiploka, J.Zavickis. 
Influence of plasticizer on the improvement of strain sensing 
effect in polymer- carbon nanocomposites. – Chemical 
Technology, 2005, No 2(36), pp. 5-10.  

6. M.Knite,V.Teteris, I.Aulika, H.Kabelka, A.Fuith. Alternating-
current properties of elastomer-carbon nanocomposites. - 



 

Advanced Engineering Materials, 2004, V 6, N 9, p. 746-749.  
7. M.Knite,V.Teteris, A.Kiploka, J.Kaupuzs. Polyisoprene-carbon 

black nanocomposites as strain and pressure sensor materials. - 
Sensors and Actuators. A: Physical, V110/1-3, 2004, pp.143-
150.  

8. M.Knite, V.Teteris, A.Kiploka. The effect of plasticizing agent on 
strain-induced change of electric resistivity of carbon-
polyisoprene nano-composites.- Materials Science & 
Engineering C , V23/6-8, 2003, pp.787-790.  

9. M.Knite, G.Mezinskis, L.Shebanovs, I.Pedaja, A.Sternbergs. CO2 
laser-induced structure changes in lead zirconate titanate 
Pb(Zr0.58Ti0.42))3 sol-gel films. -  Applied Surface Science, 
V208-209C, 2003, p.378-381.  

10. M.Knite, V.Teteris, B.Polyakov, D.Erts. Electric and elastic 
properties of conductive polymeric nanocomposites on macro- 
and nanoscales. - Materials Science & Engineering C, V19, 
Iss.1-2, 2002, pp.15-19.  

Adrese:  
 

darbā: Āzenes ielā 14, Rīga, LV 1048, LATVIJA 
�  +371 7089380, Fakss: +371 7089074 
E-mail: knite@latnet.lv  
 

Rīgā, 2008.g. 17. martā 

 

                                                                                 Māris Knite 



 

    CURRICULUM    VITAE  
        LINDA   KR ĀĂE 
 
Personas dati: dzimusi:  29 – 04 – 1966, Rīgā 
   ăimenes stāvoklis:  precējusies, bērnu skaits:  2 
Kontaktadrese:  Kooperatīva iela 38 – 58, LV – 1067, Rīga 
   Tel.: 26432537, Fax: 7 089141; e-pasts: linda@ktf.rtu.lv 
 
Akadēmiskā  izglītība:  
1996.-1999.    Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un Lietišėās ėīmijas  

fakultāte, Silikātmateriālu institūts, inženierzinātĦu doktora grāds,  
tēma “Šūnakmens korozija un konservācija”  

1993.-1994.   Zviedrijas Klasisko Studiju institūts Romā (Itālija), zinātniski 
pētnieciskais darbs par tēmu “Dabīgā akmens korozija un 
konservācija piesārĦotā pilsētvidē” 

1992.-1993.    Gēteborgas Universitāte, Konservācijas institūts (Zviedrija) 
1985.-1991.   Rīgas Tehniskā Universitāte, Ėīmijas Tehnoloăijas fakultāte,  

ėīmijas inženiera tehnologa grāds 
 

Darba pieredze:  
15.02.2000. – 15.02.2006. RTU Materiālzinātnes un Lietišėās Ėīmijas fakultāte, 

Silikātu materiālu institūts – docente 
01.01.2000. – 31.08.2002.    Brīvības pieminekĜa un Rīgas BrāĜu kapu pārvalde  

– zinātniskā konsultante akmens restaurācijas jautājumos 
01.08.1994. – 31.12.1999.  Brīvības pieminekĜa un Rīgas BrāĜu kapu pārvalde –  

galvenā akmens restauratore 
01.08.1991. – 30.06.1995.  Rīgas vēstures un kuăniecības muzejs –  

akmens restaurācijas nodaĜas vadītāja  
01.09.1988. – 30.06.1991. Rīgas Tehniskā Universitāte, ĖTF, SMĖT katedras 

analītikas laboratorija – laborante 
 
Pašreizējā nodarbošanās:   
No 15.02.2006.  RTU Materiālzinātnes un Lietišėās Ėīmijas fakultāte, 

Silikātu materiālu institūts – asociētā profesore (galvenie 
priekšmeti – neorganiskās saistvielas, silikātu materiālu 
ėīmiskā tehnoloăija, akmens materiālu restaurācija) 

Kvalifik ācija:  
1995.g.  restauratora – meistara kvalifikācija (II pakāpe) akmens  

restaurācijas specialitātē, restauratora apliecība Nr.56 
 
Stipendijas: Helgo Zetterwall (Zviedrija) gada stipendija studijām Zviedrijas  
                                           klasisko studiju institūtā Romā (Itālija) – 1993. gads 
   Svenska Institutet gada stipendija –1992.gads 
 
Svešvalodu prasme:  krievu, angĜu, zviedru – labi 

  itāĜu – sarunvaloda; vācu - priekšzināšanas 
 
Publikāciju skaits:  36 
2008.gada 15.maijs   Dr.Sc.ing. L.Krāăe 



 

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 stažēšanās 20/03/2000 



 

augstskola 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 
universitāte 

Seminārs Baltijas 
Universitātes tālmācības 
programmas ietvaros 

15/04/1999 
18/04/1999 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Baltijas Universitātes 
tālmācības programma 
Sustainable  Water 
Management 

01/01/1999 
31/05/1999 

Umeo Universitāte Environmental 
Protection,Policy and 
Marketing 

27/07/1998 
21/08/1998 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

The Baltic Sea 
Environment 

01/01/1998 
31/05/1998 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Pedagoga kvalifikācijas 
iegūšanas programma 

01/09/1996 
31/05/1998 

Karlsrues Tehniskā 
Augstskola 

European  Workshop 96. 
Resource Recovery and 
Recycling 

05/09/1996 
15/09/1996 

 
6. Valodu prasme (vērt ējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – br īvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
AngĜu 4 4 4 
Vācu 3 3 2 
Krievu 4 3 2 
IgauĦu 4 4 3 

 
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        
Rīga, LV 1048                      Rīga, LV 1002 
LATVIJA                             LATVIJA 

TālruĦa nr: 7089252 
Faksa nr: 7089252 
E-pasta adrese remeri@inbox.lv; remo.meri@gmail.com  
 
 
Paraksts ______________________ 
 
Datums _______________________ 



 

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 5 5 5 



 

(dzimtā valoda) 
AngĜu 5 5 5 
Krievu 5 4 4 
ItāĜu 3 3 2 
 
7. Piederība profesionālām nozaru organizācijām: 
Organizācija Dalības 

veids  
Dalības ilgums 

gados 
Latvijas materiālu zinību biedrība biedrs 13 
Latvijas Būvmateriālu standartizācijas tehniskā 
komiteja 

eksperts 8 

Latvijas profesoru asociācija  biedrs 7 
MateriālzinātĦu nozares RTU Profesoru padome loceklis 8 
Ėīmijas, ėīmijas inženierzinātnes nozares RTU 
Profesoru padomes „Ėīmija, ėīmijas 
inženierzinātnes” 

loceklis. 7 

 

 

8. Darba pieredze: 

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

09/1976. – 09/1992. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Politehniskais institūts, Silikātu materiālu katedra 

Amata nosaukums Laborants, vecākais laborants, jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi Jaunu stiklveida materiālu īpašību izpēte un stikla sastāvu 
ieguve. Iegūti stikli lāzeriem, stiklveida pārklājumi 
elektrotehniskajam tēraudam, stikli siltuma neitronu 
absorbcijai. 

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

09/1988. – 08/1989. 

Darba vietas nosaukums Padujas universitātes Materiālu sekcija (Itālija) 
Amata nosaukums Vieszinātnieks 
Galvenie pienākumi Sola-gēla pārklājumu sintēze un īpašību izpēte. Pirmo 

reizi pasaulē ar iemērkšanas – izvilkšanas metodi iegūti 
pārklājumi stiklam, kuru biezums pārsniedz 20 µm. 

 
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; 
2.A.7. Stikla, stikla šėiedras, keramisko flīzīšu un māla ėieăeĜu 
ražošana 

 
9. Kopējais zinātnisko darbu skaits - 105 

5 galvenās zinātniskās publikācijas: 



 

1. Mezinskis G. Preparation of SiO2-TiO2-ZrO2 Gel Compositions by Means of  a Liquid 
Crystal Approach / G.Mezinskis, G.H.Frischat // Chimica Cronica. New Series. - Vol. 23 
(1994), p. 157-162. 

2. Mezinskis G. Micro- and Nano- Structure of Fe2O3 - SiO2  Sol-Gel Derived Coatings / 
G.Mezinskis,  G..H. Frischat., E.Radlein // J.  Sol-Gel Sci. and Technol. - Vol. 8 (1997), p. 
489-492. 

3. Mezinskis G. Sol-Gel Derived Thick Coatings: Preparation, Properties and Application: 
[elecronic resource] / G.Mezinskis, O.Baumanis, I.Yuhnevicha // Proc. of  XVIII 
International Congress on Glass, San Francisco, 5-10 July 1998. - 6 p. on CD-ROM, 
Symposium: Science and Technology of Sol-Gels. E1: Structure Evolution in Gels, 
Am.Cer.Soc., 1998. 

4. Mezinskis G. Multicomponent micro and nanocomposites / G.Mezinskis, R.Shvinka, 
V.Shvinka, I.Pedaja // Advances in Science and Technology. 10th International Ceramics 
Congress. Part C /ed. P.Vincenzini. - Faenza: Techna, 2003. - p. 541-547. 

5. Rosenman G. Photoluminescence and surface photovoltage spectroscopy studies of 
hydroxyapatite nano-Bio-ceramics /G Rosenman, D. Aronov, L. Oster, , J. Haddad, G. 
Mezinskis, I. Pavlovska, M. Chaikina, A. Karlov.. Journal of Luminescence. Vol.122–123, 
(2007), 936–938. 

 
10. Cita nozīmīga informācija: 
07/12/1992. InženierzinātĦu doktora zinātniskais grāds, Dr.sc.ing. Diploms Nr. B-D 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.Kr āăe. 1905.g. revolūcijas pieminekĜa pirmsprojekta izpētes atskaite 
un akmensmateriālu restaurācijas projekts. 
Nr. 6866 TOP  04-42 Vadītājs:G.Mežinskis „Alum īniju saturošu atlikumu utiliz ācija 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 pārkl āšanai 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: Jurijs OzoliĦš, p.k. 230952 – 10512 
 Dzimis: 23.09.1952., Cēsis, Latvijas Republika 
                                                Dzīvo:  Dzirciema ielā 31 – 65, Rīga, LV 1083 
                                                Tālr. 7701525, 9241368, e-pasts juris@krone.lv 
 
Ăimenes stāvoklis: Precējies, ăimenē divi bērni. 
 
Izglītība: 1992. Rīgas Tehniskā universitāte, piešėirts InženierzinātĦu 

doktora grāds – diploms B-D Nr.000162; 
                                                1990. piešėirts docenta nosaukums Vispārīgās ėīmijas 

tehnoloăijas 
                                                          katedrā – Docenta atestāts  DC Nr. 029246; 

1984. Rīgas Politehniskais institūts, aizstāvēta disertācija 
Tehnisko zinātĦu kandidāta grāda iegūšanai – diploms 
TH Nr.076987; 

1979.-1982. Rīgas Politehniskais institūts, aspirantūra; 
1971.-1976. Rīgas Politehniskais institūts, Ėīmijas fakultāte 

– inženiera ėīmiėa- tehnologa diploms IO Nr.394803; 
1968.-1971. Valmieras 1. ăimnāzija – atestāts L Nr. 094865. 

 
Darba pieredze:                       2003. – patreiz “ Latvijas Vācijas KU “ KRONE ”” SIA 

valdes loceklis; 
                                                1995.- 2003. Latvijas Vācijas KU “ KRONE ” SIA direktora 

vietnieks; 
 1988.- patreiz, Rīgas Tehniskā universitāte, Vispārīgās 

ėīmijas       tehnoloăijas katedras docents, asociētais 
profesors;  

 1988.- 1993. Rīgas Tehniskā universitāte, Ėīmijas 
tehnoloăijas fakultātes dekāna vietnieks mācību darbā; 

 1984.- 1988. Rīgas Tehniskā universitāte, Vispārējās ėīmijas 
tehnoloăijas katedras vecākais pasniedzējs; 

 1982.-1984. Rīgas Politehniskais institūts, jaunākais 
zinātniskais līdzstrādnieks;  

 1976.- 1979. Rīgas Politehniskais institūts, inženieris, 
vecākais inženieris. 

 
Papildu izglītība/kursi: 2005. Fastleder “Vadības konference”, sertifikāts; 
 2005. LatConsul seminārs “ ES strukturālo fondu 

finansējums mazajiem un vidējiem uzĦēmumiem 
Latvijā”, sertifikāts; 

                                                2002. Zinātniski praktiskais seminārs “Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika”, apliecinājums; 

 2000. Zygon Baltic Consulting, “Kvalitātes auditoru kursi”, 
sertifikāts; 



 

 1999.- 2000. Austrijas Tautsaimniecības kameras 
Tautsaimniecības attīstības institūts, “Menedžmenta 
kursi”, diploms;  

                                                1992.- 1993.  Koblez-Landau universitāte, Ėīmijas institūts 
(Vācija) , trīs mēnešu stažēšanās- DAAD stipendija; 

                                                 1986.-1987. Erlangenes-Nirnbergas universitāte, Materiālu 
pētniecības institūts (Vācija), DAAD gada stipendija 
zinātniskajam darbam; 

                                                 1985. ěeĦingradas tehnoloăiskai institūts, Kvalifikācijas 
celšanas fakultāte, trīs mēnešu apmācība- apliecība 
Nr.80. 

 
Valodu zināšana: Latviešu valoda – dzimtā  
 Krievu valoda – teicami  
 Vācu valoda – Ĝoti labi. 
 
Zinātniskā darba virzieni: Siltuma apmaiĦas procesi un iekārtas.  
 Publicēti vairāk kā 55 zinātniskie, zinātniski-metodiskie darbi.  
 
Pedagoăiskā darba virziens: Ėīmiskās tehnoloăijas pamat procesi un aparāti, lekciju kurs, 

semināru un praktisko darbu vadīšana. 
 
Citas aktivitātes:  Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, Latvijas Ėīmiėu 

savienības biedrs, studentu korporācijas “ Selonija” filistrs, 
Latvijas Logu un Durvju Ražotāju asociācijas valdes loceklis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2008. gada 16.jūnijā  J. OzoliĦš 
   
  

 
 



 

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. 



 

CV (Curriculum Vitae)  
 

1. Uzvārds: Sedmale 
2. Vārds: Gaida Maruta 
3. Dzimšanas gads:  1936 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte 

Datums:   no (09/01/1953) 
                līdz (06/20/1958) 

Ėīmijas fakultāte 

Iegūtā izglītība: Inženieris ėīmiėis – tehnologs silikātu tehnoloăijā 

Diploma Nr.  

 

Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts 

Datums 05/10/1971         īg   Rīgas politehniskā institūta Ėīmijas fakultātes 
     Zinātniskā padome 

Iegūtais zin. grāds: Tehnisko zinātĦu kandidāte 

Diploma Nr.  

 

Izglītības iestāde ěeĦingradas (tagad Sankt-Pēterburga) Tehnoloăiskais institū
Silikātu tehnoloăijas fakultāte             

Datums 07/02/1989/ ěeĦingradas (tagad Sankt-Pēterburga) Tehnoloăiskā institūta 
           Zinātniskā padome                              

Iegūais zin.grāds: Tehnisko zinātĦu doktore 

Diploma Nr. TH-N0 009281,Maskava 30.06.1989. 

Datums 22/02/1994/ Tehnisko zinātĦu doktora grāda nostrifikācija, Latvijas 
Zinātnes padome 

Diploma Nr.  A-Dh   000034, Rīgā 

Iegūais zin.grāds: Habilitētais ėīmijas doktora zin. grāds, Dr. habil. chem. 
 
4. Papildu izglītība/kursi: 

Izgl ītības iest āde Kursa nosaukums Datums: no 
(mm/gggg) līdz 
(mm/gggg) 

  Erlangenas-Nirnbergas    
universitāte, 
 Materiālu pētīšanas institūts, Vācija                
  

Keramikas un stiklveida 
materiālu sintēze un izpēte 

1992- 1995gg. 
1-2mēn./gadā 
rudens-ziemas 
semestrī 

UNIDO – Čehijas republika, Pilzene 
programas „Nemetālisko materiālu 
ražošana“, ietvaros  

Tradicionālās keramikas 
tehnoloăija 

1996.g. 
septembris 20 
dienas 

 Dānijas Tehniskā universitāte, 
ėīmijas 
  tehnoloăijas nodaĜa, Dānijas 
karaliskā 
 porcelāna rūpnīca, Dānija     

Keramikas materiālu fāzu 
analīze 

1996.g., 
novembris-
decembris 

 Materiālu pētīšanas institūts, Materiālu zinātnes, tehnoloăijas 1999.g. 6 



 

Londona, Anglija un pielietošanas attīstība dienas 
jūnijs 

Jēnas Fridriha Šillera                     
universitāte ėīmijas tehnoloăijas 
nodaĜa (Vācija) 

Fosforu saturošu stiklveida 
materiālu sintēze un īpašību 
izpēte 

2001 –2002 
(15 dienas 
katru gadu 
(pavasara 
semestrī) 

Veimāras arhitektūras- celtniecības 
 Universitāte, (Vācija) 

 2003 (3 
nedēĜas, 
(rudens 
semestrī) 

Osakas Universitāte (Japāna) Jauno neorganisko materiālu 
mūsdienu ieguves metodes. 

2005.g. 2 
nedēĜas (rudens 
semestrī) 

Toronto Universitāte (Kanāda) Neorganisko materiālu struktūras 
pētīšanas metodes 

2006.g. 2 
nedēĜas 
(pavasara 
semestrī) 

 

5. Valodu prasme: (novērt ējot no 1 līdz 5 (1 - vāji; 5 - br īvi)) 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 
(dzimtā valoda) 

5 5 5 

AngĜu 4 4/3 3 
Krievu 5 5 4 
Vācu 5 4 4 
 
6. Piederība profesionālām nozaru organizācijām: 

Organizācija Dalības veids  Dalības ilgums 
gados 

Latvijas materiālu pētīšanas biedrība biedrs 10 
Rīgas Tehniskās universitātes ėīmijas tehnoloăijas promocijas 
padome 

locekle 4 

Latvijas profesoru asociācija  biedrs 6 
Latvijas Zinātnieku savienība  biedrs  
Amerikas keramikas biedrība biedrs 10 
Studenšu korporācija  Zinta 1992-1997.g 
1997.g līdz šodienai 

Seniore/ 
globālā 
seniore, 
locekle 

5/2 

7. Darba pieredze: 

Datums:   no…..   līdz  09/1958. – 09/1961. 
Darba vietas nosaukums Rīgas porcelāna fabrika 
Amata nosaukums Laboratorijas vadītāja 
Galvenie pienākumi Tehnoloăiskā procesa kontroles nodrošinājums 
  



 

Datums:   no…..              
līdz  

09/1961. – 09/1971. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Politehniskais institūts, Silikātu tehnoloăijas 
katedra 

Amata nosaukums vecākākā laborante, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece,  
Galvenie pienākumi Bezsvina glazūru sintēze un īpašību izpēte, blīvas 

keramikas izstrāde. Iegūti jauni glazūru sastāvi, blīva 
keramika balzāmpudeĜu ražošanai. Izstrādāta kaulu pelnu 
porcelāna receptūra un nodota ražošanai. 

 
Datums:   no…..  līdz  09/1971.-12/1988. 

 

Darba vietas 
nosaukums 

 Rīgas Politehniskais institūts, silikātu tehnoloăijas katedra 
 

Amata nosaukums Vecākā zinātniskā līdzstrādniece 
Galvenie pienākumi Augsttemperatūras elektroizolējošu aizsarpārklājumu 

pārklājumu sintēze, izpēte un pielietošana, jaunu 
keramisko materiālu sintēze, izpēte 

 
Datums:   no....                
līdz  

01/1988. -01/09/1990. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu tehnoloăijas katedra 

Amata nosaukums Vadošā zinātniskā līdzstrādniece,  
Galvenie pienākumi Jaunu fosforu saturošu stiklveida materiālu sintēze, izpēte 

un tehnoloăiju izstrāde. Aizstāvēta tehnisko zinātĦu 
doktora disertācija. 

 
Datums:   no…..   līdz  01/1990. – 09/1992.g. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu tehnoloăijas katedra 

Amata nosaukums Ievēlēta par docenti 
Galvenie pienākumi Izmeklētas nodaĜas “Keramikas tehnoloăijas” lekciju 

kursā 
 
Datums:   no….  līdz  09/1992. – 09/1998. Lekciju kursi:  

                „Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija“, 
                  „ Jaunās keramikas tehnoloăija“,   
                  „Stiklveida un keramikas pārklājumi“, 
            izveidota un apstiprināta jauna koledžas studiju programma 
                     „Keramikas materiālu tehnoloăija un 
dizains“. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskās universitātes  Materiālzinātnes un 
lietišėās ėīmijas fakultātes Silikātu materiālu institūts  

Amata nosaukums Ievēlēta par profesori 



 

Galvenie pienākumi Lekciju kursi „Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija“, 
                  „ Jaunās keramikas tehnoloăija“,   
                  „Stiklveida un keramikas pārklājumi“, 
                     izveidota un apstiprināta jauna studiju programma 
                     „Keramikas materiālu tehnoloăija un dizains”. 
Bakalauru un maăistra darbu vadīšana 

 
 
Datums:   no….  līdz  09/1998. līdz šim brīdim 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts, 
no 1999.g Silikātu materiālu profesora grupa 

Amata nosaukums Asoc. prof./ vad pētniece, 2006.g. ievēlēta par 
vad.pētnieci 

Galvenie pienākumi Lekciju kursi „Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija“, 
                  „ Jaunās keramikas tehnoloăija“,   
                  „Stiklveida un keramikas pārklājumi“, 
                     “Keramikas ėīmija” (koledža) 
Zin. darbs : oksīdu un tradicionālās keramikas materiālu 
izstrāde 

Datums:   no….  līdz  09/2006. līdz šim brīdim 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts, 
Silikātu,augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu 
tehnoloăijas kaedra 

Amata nosaukums Asoc. prof./ vad pētniece,  
Galvenie pienākumi Lekciju kursi „Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija“, 

                  „ Jaunās keramikas tehnoloăija“,   
                  „Stiklveida un keramikas pārklājumi“, 
                     “Keramikas ėīmija” (koledža) 
Zin. darbs : oksīdu un tradicionālās keramikas materiālu 
izpēte un izstrāde. Jaunās keramikas pulveru sintēzes 
metodes, pulveru pārstrāde augsttemperatūras materiālos. 

 
 
8. Cita nozīmīga informācija: 
G.Sedmales vadītie projekti: 
 
Latvijas Zin ātnes Padomes finansētie projekti : 
 
1.1995 - 2001 -  atb. izpildītāja sadaĜai par blīvu keramikas materiālu izstrādi projektā  02.03 A „Latvijas 

minerālās izejvielas un to  izmantošana”, un Nr. 96-0566 «Teorētiskie pamati funkcionālo keramisko, 
stiklveida 

                         materiālu un pārklājumu tehnoloăijai”   
3. 2001- 2005 -   atb.izpildītāja LZP finansētam projektam Nr. 01.596 «Fāzu veidošanās likumsakarības 
  augsttemperatūras materiālu  pamatsistēmā Na2O(K2O)-MgO(CaO)-Al2O3(Fe2O3)-SiO2 (TiO2)»  un 
                        valsts finansētai tēmai «Videi draudzīgi   materiāli uz vietējo izejvielu bāzes» 
4. 2005. g.     -    līdz šim brīdim – vadītāja LZP finansētam projektam Nr. 05.1700.1 »Daudzkomponentu
 oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloăija un pārstrāde materiālos » 



 

5. 2007,g. -      vadītāja RTU-IZM projektam  « Augsttemperatūras keramikas materiālu sistēmā mullīts- 
ZrO2 izstrāde, pielietojot diferencētas sintēzes metodes » 
6. Atb. Izpildītāja sadaĜai sadarbības apakšprojektā « Nano-, mikro- un makrostrukturētu materiāli uz 
minerālo izejvielu bāzes » 
            
L īgumdarbi ar Latvijas Izgl ītības un zinātnes ministrijas zinātnes departmentu: 
 
- Nr. 6543 (TPPO1-55) –„Masas sastāva un tehnoloăijas izstrāde blīvas keramikas ražošanai no   Latvijas devona 
māliem” 

- Nr. 6667 (TPPO2-77) – „Termiski izturīgas keramikas izstrāde: sastāvi un 
tehnoloăija”  
- Nr. 6883 (TPPO4-30) – „Netradicionālu neorganisku materiālu izstrāde no 
Kupravas māliem” 
-RTU-IZM projekts (R 7224) –„Daudzkomponentu sintēzes ietekme 
uzaugsttemperatūras keramikas materiālu saėepšanu un īpašībām” 
 
9. Kontaktinform ācija: 
 
Adrese: Āzenes ielā 14/24, RTU MLĖF Silikātu materiālu institūts, Rīga, LV 

1048 
Tālru Ħa Nr.: +371-7089257 
Fakss: +371-7615765 
E-pasta 
adrese: 

gsedmale@ktf.rtu.lv 

 
 
2008.g. 14. maijā 

/G.Sedmale/ 
 



 

Curriculum vitae 
 

Personas dati: Jolanta Staško 
 adrese: Emmas iela 11-79, Rīga, LV-1015; 
 tel. 26498160; 
 dzimšanas dati: 1982.gada 9. jūnijs; 
 tautība: latviete 
  
Izglītība: 
Kopš 2005.g. septembra   Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 

fakultāte, specialitāte Ėīmijas tehnoloăija, doktorantūra 
2003. – 2005. g. jūlijs   Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 

fakultāte, specialitāte Materiālzinātnes, inženierzinātĦu maăistra 
grāds Materiālzinātnē – ar izcilību 

2000. – 2003.g.   Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiāzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultāte, specialitāte Materiālzinātnes, inženierzinātĦu bakalaura 
grāds Materiālzinātnē – ar izcilību 

1988. – 2000. g.   ĒrgĜu vidusskola 
1994. – 1998.g.   ĒrgĜu Mākslas skola 
 
 
Darba pieredze: 
Kopš 2008.g. 14.01. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra, Ėīmisko 

vielu nodaĜa, ėīmiėe 
Kopš 2006.g. 16.03. Rīgas Tehniskās Universitātes, Materiālzinātnes un lietišėās 

ėīmijas fakultātes, Polimērmateriālu institūta – asistents zinātniskā 
darbā 

2006.g.20.06.- 2008.g.10.01. Tapeks grupas, ėīmiėe 
2005.g. 01.01. – 2006.g.19.06. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra, Ėīmisko 

vielu nodaĜa, ėīmiėe 
Kopš 2005.g. 29.06. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra, Vides 

laboratorijā, smaku vērtētājs (papildus pamatdarbam) 
2003. g.25.08. – 2005.g 01.01 Latvijas Vides Aăentūra, Ėīmisko vielu reăistra daĜa, ėīmiėe 
2001. – 2003.g.   1. kategorijas speciāliste RTU Biomateriālu ZP Laboratorijā 
 
Prasmes:  Pārzinu datorprogrammas: Microsoft Word, Excel, Power Point. 

Internets, IUCLID, EUSES. 
  B kategorijas autovadītāja apliecība 
  Prasme kontaktēties ar cilvēkiem 
  Spēja ātri apgūt jaunas zināšanas  
 
Valodas zināšanas:  Latviešu dzimtā,  
  krievu – pārvaldu brīvi,  
  angĜu – brīvi 
 
 
Kursi un Sertifik āti 
2006.g. 26.09.  LZA Sertifikācijas centrs Seminārs: Kas jāzina sastādot atbilstības 

deklarāciju būvizstrādājumiem 
2004.g. 04. - 08.10.  IUCLID un EUSES kursi: „Ėīmisko vielu riska novērtējuma 

līdzekĜi” (Alikanti, Spānija) 
2004.g. 08.03. - 11.06.  Kursi „Ėimikāliju riska novērtējums toksikoloăijā un 

ekotoksikoloăijā” (BTox). 
2000.g.   Sarkanā Krusta Pirmās Neatliekamās palīdzības sertifikāts 



 

1999. – 2000.g.   Ėīmijas kursi Rīgas StradiĦa Universitātē 
 
Semināri: 
2005. g. 30.09.  Zviedrijas ėimikāliju Inspektoriāta KEMI rīkotais seminārs, par 

ėīmisko vielu pārvaldības iestāžu mājas lapām (Sundbīberga, 
Zviedrija) 

2004.g. 04.12. – 05.12.   Globālie ėīmiskie temati: Globāli harmonizētā Sistēma Ėīmisko 
vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas un marėēšanai (Tallina, 
Igaunija)  

2004.g. 15.03. – 16.03.  Ceturtais seminārs Valsts iestādēm un Industrijai par Biocīdu 
Direktīvas (98/8/EK) ieviešanas prasībām (Rīga, Latvija) 

2003. g. 13. 11. – 14.11.  Seminārs par Interneta un Elektroniskām ierīcēm saistībā ar 
informāciju par ėimikālij ām (Jūrmala, Latvija) 

 
 
      2007.gada 20.maijs 
 



 

Asoc. profesora Visvalda Švinkas dzīves un darba gājums 

 

Vārds, uzvārds: Visvaldis Švinka 

Dzimšanas datums: 1940.g. 24. februāris 

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultāte, Silikātu materiālu institūts 

Amats:  Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu 
tehnoloăijas katedra, asoc. profesors 

Izglītība: Vidējā speciālā (RIP, 1958.), augstākā (RPI, 1963), Dr. inž.sc. 
(1977), docents (1990), dr.habil.sc.ing. (1998). 

Zinātniskais darbs: Aspirants (1968-1971), zin.līdzstr.(1971-1983), vec.zin.līdzstr. 
(1983-1990), vad.pētn. (1993). 
virzieni: 

Latvijas mālu izejvielu fizikāli ėīmiskās un keramiskās 
īpašības. 
Smalkās akmensmasas izstrādājumi no vietējām 
izejvielām 
Poraini keramiskie materiāli (podniecības izstrādājumi, 
būvkeramika). 
Vides ėīmija - notekūdeĦu attīrīšana un smago metālu 
jonu saistīšana mālos. 
Latvijas smilšu kvalitātes uzlabošana 

Siltumizolējoša un konstrukciju ugunsizturīgā keramika. 

Stažēšanās zin. 
centros: 

Ukrainas ZA Koloīdėīmijas un ūdens ėīmijas institūtā (1978) 
Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātē Vācijā 
(1993-2007., 3 mēn. ik gadus) 

Cita nozīmīga 
pieredze: 

Vācijas Folksvagen fonda finansētā projekta “Latvijas mālu 
izejvielas siltumizolējošai celtniecības keramikai” vadītājs no 
Latvijas puses (1995.-1996)  
Folksvagen fonda finansētā projekta “Blīvi keramiskie materiāli no 
Latvijas izejvielām” vadītājs no Latvijas puses (1997.-1998). 
Līgumdarbu vadīšana un konsultācijas ar uzĦēmumu ‘’Latvijas 
keramika’’ kopš 1970.g. līdz šim laikam. 
Bavārijas (Vācija) zinātnes ministrijas finansēta projekta “Ar jaunu 
tehnoloăiju iegūti vieglie elementi tehniskās keramikas un 
porcelāna masu ātrās apdedzināšanas krāsnīm” (2003.-2006.) 
Latvijas sadaĜas vadītājs. 
Sadarbība un konsultācijas ar “Lodes”, Līvānu, Spartaka 
būvkeramikas rūpnīcām, Brocēnu keramiku, Liepājas un Aizputes 
metālizstrādājumu rūpnīcām par galvanisko atkritumu izmantošanu, 
SIA “Raunas ceplis”, “Latvijas keramika”. 
Sadarbība ar Vācijas firmām Schlenk, Roesler Porzellan, 
Riedhammer, Rauschert. 



 

Citas aktivitātes Vācijas Keramikas biedrības biedrs, 1996, 
Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības biedrs 
ZiemeĜeiropas mālu pētnieku asociācijas biedrs, 2002 

Latvijas ėīmiėu biedrības biedrs, 

Latvijas zinātnieku savienības biedrs 

RTU Promociju padomes P-2 loceklis 

Mācību darbs:
  

 Docents (1990.), asociētais profesors (2002.) Sagatavoti un 
pasniegti priekšmeti: 
1. Fotografēšana un fotofiksācijas pamati  
2. Būvkeramikas ėīmija un tehnoloăija,  
3. Silikātu un augsttemperatūras materiālu ilgmūžības 

problēmas,  
Vadīti inženieru diplomdarbi  -  kopumā 32; bakalauru darbi  - 8, 
maăistru darbi - 7, doktoranti – 5. 

Prasmes: Strādā ar datoru Word un Excel programās, 
pārvalda latviešu, krievu un vācu valodas 

Publikācijas: 86 zinātniskas publikācijas (bez konferenču tēzēm un populār-
zinātniskiem rakstiem),  
17 autorapliecības, 
6 Latvijas patenti,  
1 Vācijas patents, 
2 Eiropas savienības patenti 
1 mācību grāmata: R.Švinka, V.Švinka. Silikātu materiālu ėīmija 
un tehnoloăija. Rīga: Izd. ‘’Saknes’’, 1997. - 192 lpp. 
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Doc. Visvalža Švinkas publicēto darbu saraksts  
(1998.-2003.) 

 
Kopējais publikāciju skaits: 59 
Kopējais publikāciju skaits laikā no 1998. – 2003.  24 
tai skaitā:  

grāmatas - 
zinātniskie raksti 15 
apskati 4 
patenti vai autorapliecības 2 
konferenču tēzes 5 

Lekciju konspekti: 2 

 

  
 

1. R.Svinka, E.Petersone, A.Cimmers, V.Svinka. Sorption process in the illite type 
Latvian clays and thermal binding of heavy metal ions. Materials of Intern. Conf., 
Lithuania. “Technology of Silicate”, Kaunas, 1998, p. 13 - 16. 

2. R.Svinka, V.Svinka, A.Cimmers, H.Moertel. Pores distribution and frost resistance 
of the ceramics of Latvian devonian clay. The sixth Conf. And Exhib. of the European 
Ceramic Soc.., Extended Abstracts. Vol. 2, British Ceramics Proceedings. No. 60, 1999. 
Brighton, p.365 - 366. 

3. A.Sadūnas, H.Mörtel, A.Cimmers, V.Švinka, D. Būré. The Matter of Frost 
Resistance Assesment for Roof Ceramic Tiles. The Materials of 6th Intern. Conf. Modern 
Building Mat., Structure and Techn.  19-22 May 1999, Vilnius, Lithuania, p. 43. (Lit.). 

4. V.Schwinka, H.Mörtel. The physico-chemical properties of illite suspension after 
cycles of freezing and thawing. // Clay and Clay Minerals. Vol. 47, No.6, 1999, p. 718-
725. 

5. D.Bajare, V.Svinka. The distribution of pore size and resistance of suluble salts of 
historical bricks and ceramic bodies from Latvian clays. The Sixth Euro ceramic conf., 
Brighton, England. British Ceramic Proceeding, No.60. Vol.1, 1999, p. 429-430. 
(Extended Abstracts). 

6.R. Svinka, V.Svinka, E.Petersone. The use of Latvian clays for the waste water 
purification. Euroclay’99, Krakow, Poland, Abstracts. P. 135. 
7. V.Svinka, H.Moertel. The influence of the interlayer cations on the “Frost memory 
effect” of illite. Euroclay’99, Krakow, Poland. Abstract. P. 135.  

8. V.Shvinka, R.Shvinka, A.Stinkule. Triassic clay of South Latvia and their 
properties. XVI th Conference on clay mineralogy and petrology. Karlovy Vary, 2000. 
Czech Republik. Abstract. P.63. 



 

9. H.Mörtel, V.Schwinka. A.Cimmers, J.Hofmann. Verbesserung der 
Trocknungsempfindlichkeit von Tonmassen durch Zusatz langfasiger Recykling-Papiere. 
Ziegel Zeitschrift. Bd.5, N05, 2000, S. 308-314. 

10. D.Bajāre, V.Švinka. Keramisko materiālu poru struktūras un fizikālo īpašību 
pētījumi. // Materiālzinātne un lietišėā ėīmija. RTU zin. raksti. 1.sēr., 1.izd., 2000.g.,  

 114 - 120. lpp. 

11.D.Bajāre,V.Švinka. Viduslaiku ėieăeĜu izpēte restaurācijas keramikas 
izgatavošanai. Latvijas Ėīmijas Žurnāls, Rīga,2000. 41-48. 

12. H.Mörtel. V.Svinka, A.Cimmers, J.Hofmann. Einsatz von recyceltem 
wasserfesten Langfaserpapier in der produktion hochwärmedämmender  Ziegel. 14. 
Internationle Baustofftagung. Weimar, 20.-23. September 2000. Band 2, S. 2-0207-2-0218. 

13. H.Mörtel, V.Svinka, A.Cimmers, I.Hofmann. Verbesserung der 
Trocknungsempfindlichkeit von Tonmassen durch Zusatz langfasiger Recycling-Papiere. 
Keramische Zeitschrift, Bd. 53, N01, 2001. S.6-10.  

14. A.Cimmers, R.Svinka, V.Svinka. H.Moertel. Pore structure of porous building 
materials from illite containing raw materials. Proceeding of 10th International Ceramic 
Congr.Florence,2002. Part E: Science for new technology of silicate ceramics, Faenza, 
2002, pp.231-238. 

15. V.Svinka, H.Moertel, S.Krebs. Novel light weight refractory bricks. Proceedings 
of 10th Intern.Cer.Congr.,Florence, 2002. Part F: Refractories: Trends in research and 
applications. Faenza, 2002. Pp.149-160. 

16. V.Svinka, H.Moertel, S.Krebs. New technology for kaolinite based refractory 
bricks. Proceedings of 10th Intern.Cer.Congr.,Florence,2002. Part F: Refractories: Trends 
in research and applications. Faenza, 2002. Pp.167-174. 

17. R.Svinka, V.Svinka, A.Cimmers, H.Moertel, S.Certoks. Influence of texture on 
the properties of building materials. L’Industria dei Laterizi. Italy, 2003,N02 (angl.,it.)  (in 
press). 

18. V.Svinka, R.Svinka. The influence of freezing-thawing process on the properties 
of three layer clay minerals. Abstract. Newsletter of the Nordic Society for Clay Research. 
N014, 2003. p.16.  

19. A.Sadunas, H.Mörtel, V.Svinka, A.Cimmers. Die Prognostizierung und 
Bestimmung der Frostbeständigkeit keramischer Dachziegel und Ziegel.IBAUSIL, 
15.Internationale Baustofftagung, 24.-27.September 2003. F.A.Fingerinstitut für 
Baustoffkunde, Bauhaus Universität Weimar.  S.1-1159-1-1168 

20. R.Svinka, V.Svinka, A.Cimmers, S.Čertoks. The improvement possibility of 
properties of thermal insulating building ceramics. Proceedings of Intern.conf. Technology 
of Silicate, Kauno (Lithuania), 2003. p.83-87. 

19. V.Švinka,A.Cimmers. ĖieăeĜu ražošana Latvijā uz attīstības ceĜa. Māja un 
dzīvoklis.1/2001., 8.-9. lapp. 

20. V.Švinka. A/S Lode - būvmateriāls sev un nākamajām paaudzēm. 

Māja un dzīvoklis.3/2001., 14.lapp. 



 

 21. V.Švinka, A.Cimmers. ĖieăeĜi, kurus mēs izvēlamies. Māja un dzīvoklis. 
4/2001.,12.-13. lapp. 

22. V.Švinka,A.Cimmers. SIA “Līvānu ėieăelis” keramikas bloki celtniecības praksē. 
Māja un dzīvoklis.8/2001.,8.-9. lapp. 

23. Patenta pieteikums P - 98 - 226. Latvija. Int. Cl. 6 C04B33/04, C04B33/16 
Keramiskā masa/ U.Vanags, V.Švinka, G.KalniĦš, J.Gasparenoks, V.Baumane (Latvija)  

24. Patenta pieteikums P - 98 - 227. Latvija. Int. Cl. 6 C03C8/12. Glazūra/ 
L.DukaĜska, D.Kraăe, G.KalniĦš, V.Švinka, V.Baumane (Latvija)  

 

 

 

 
Doc. Visvalža Švinkas metodisko darbu saraksts  

(1998.-2003.) 
 

1. V.Švinka. Būvkeramikas ėīmija un tehnoloăija. Lekciju kurss un izdales materiāls 
inženieru un maăistru studijām. (Datorsalikums). 124 lpp. 

2. V.Švinka. Silikātu un augsttemperatūras materiāli un to ilgmūžības problēmas. Lekciju 
izdales materiāls. (Datorsalikums). 38 lpp. 

 
 

 
 
 
 
 



 

Biokeramika un tehnoloăija ĖST 562 
 
Dr.sc.ing. Līga BērziĦa-CimdiĦa 
 
Maăistru studiju programma 
3 KP; 48 stundas (32 lekc., 16 lab.darbs)   
Eksāmens 
 
Priekšmeta satura anotācija: 
 
Biokeramikas vispārīgs raksturojums. Bioinerta un bioaktīva keramika. 
Korunda un cirkonija oksīda biokeramika, tās iegūšana un īpašības un pielietošana 
medicīnā. 
Titāna dioksīda keramika. 
Kalcija fosfāti - kaulu minerālās komponentes.   
Kalcija fosfātu biokeramika.   
TKP - trikalcija fosfāta biokeramika un hidroksilapatīta keramika, tās iegūšanas metodes, 
struktūra, īpašības un izmantošana. Kalcija fosfātu keramisko implantu formas veidošanas.  
Biosaderīgi kalcija fosfāti, bioloăiskie cementi un to bāzes. Kalcija fosfāti kā pildvielas 
kompozītu biomateriālos. 
Stikla, kā implantmateriāla izmantošana medicīnā. Stikla ėīmiskā sastāva aprēėini, stikla 
iegūšanas metodes.  
Sola gela tehnoloăija, kā viena no biokeramisku materiālu iegūšanas metodēm. Sintēzes 
piemēri. 
Biostikls, tā ėīmiskais sastāvs un struktūra.  
Biostikla bioaktivitātes teorētiskie aspekti.   
Stiklakeramiskie biomateriāli, to ėīmiskais sastāvs, iegūšanas tehnoloăija un īpašības. 
 
Literatūra: 
 
1. Larry L.Hench, June Wilson. An Introduction to Bioceramics, Advanced Series in 

Ceramics - Vol.1,  Hong Kong, 1993, p.386  
2. W.Vogel. Glass Chemie. 3.Aufgabe, Springer Verlag, 1992, S.412 . 
3. M.A.Barbosa etc. Bioceramics, Vol.16, Trans Tech Publications, Porto, Portugal, 2003, 

1145 p.  
4. Ö.H.Andersson, R.P.Happanen, A.Y.Urpo. Bioceramics, Vol.7, Turku, Finland, 

Butterworth Heinemann, 1994, 446 p. 
5. L.L.Hench. Bioactive glasses and glassceramics: A perspective, CRC Press, USA, 1990. 
6. Biomaterials in Modern Medicine. The Groningen Perspective. Gerhard Rakhorst, 

Rutger Ploeg, World Scientific, Singapore, 2008, 256 p. 
7. An Introduction to Bioceramics. Larry L. Hench, June Wilson, World Scientific, 

Singapore, 1999, 385 p. 
 
 
 



 

Biomateriālu tehnoloăijas pamati ĖST 561 

 
Dr.sc.ing. Līga BērziĦa-CimdiĦa 

 
Maăistru studiju programma 
3 KP; 48 stundas (32 lekc., 16 lab.darbs)  - Eksāmens 
 

Priekšmeta mērėis: dot padziĜinātas zināšanas biomateriālu tehnoloăijā, 
implantu sagatavošanā, laboratorijā veikt biomateriālu pārbaudes in vivo un in 

vitro. 
 
Sagaidāmie rezultāti : kvalificētu, darba tirgū konkurentspējīgu  biomateriālu speciālistu sagatavošana. Potenciālo speciālistu darba 
vietas: medicīnisko implantu ražotājas un servisa firmas - A/S Grindex, Organiskās Sintēzes institūts, RSU klīnikas u.c., klīniku 
laboratorijas, medicīnisko materiālu pētniecības, pārbaudes un sertifikācijas institūcijās.  

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Biomateriālu definīcija. Biomateriālu attīstības vēsture. Biomateriāli un to iedalījums: pēc 
ėīmiskā sastāva un struktūras, pēc atbildes reakcijas un to funkcionālā pielietojuma.  
Bioinerti un bioaktīvi materiāli. Biomateriāli ar mainīgu virsmas aktivitāti. 
Biorezorbējoši materiāli. 
Biomateriālu klases un to raksturojums - metāli, polimērmateriāli, keramika, stikls, 
stiklakeramika, oglekĜa materiāli, kompozīti. 
Biomateriālu un implantu iegūšanas tehnoloăiju raksturojums pa biomateriālu klasēm: 
pulveru tehnoloăija, implantu formas iegūšana no monolīta sagataves, plastiskā veidošana, 
karstā liešana un liešana zem spiediena, šlikeru tehnoloăija, pārklājumu iegūšanas 
tehnoloăijas.  
Implantu virsmas apstrāde. Biomateriālu īpašības un to atkarība no iegūšanas tehnoloăijas. 
Biomateriālu “in vivo” un “în vitro” pārbaudes metodes.  
Biomateriālu sterilizācija. Biomateriālu funkcionālās īpašības.  
Biomateriālu izvēle, pielietojums, pielietojuma kritēriji. 
Biomateriālu lietošanas priekšrocības un trūkumi. 
Biomateriālu tirgus novērtējums. 
Literatūra: 
 
1.  W.Vogel. Glass Chemie. 3.Aufgabe, Springer Verlag, 1992, S.412 . 
2.  E.Wintermantel, S.-W.Ha. Biocompatible Werkshoffe und Bauweisen, Implantate für 

Medizin und Umvelt,. Springers - Verlag Berlin Heidelberg, 1998, p. 547. 
3.  E.Wintermantel, S.-W.Ha. Medizintechnik mit biokompatiblen Werkstoffen und 

Verfahren,. Springers - Verlag Berlin Heidelberg, 2002, p. 686. 
4.  З.Стрнад. Стеклокерамические материалы, Москва, 1988. 
5.  Introduction to Biomaterials. Donglu Shi, Tsinghua University Press China, World 

Scientific, 2006, 253 p. 
6.  Biomaterials in Modern Medicine. The Groningen Perspective. Gerhard Rakhorst, 

Rutger Ploeg, World Scientific, Singapore, 2008, 256 p. 
7.  An Introduction to Bioceramics. Larry L. Hench, June Wilson, World Scientific, 

Singapore, 1999, 385 p. 



 

 
Struktūrvienība: 
 

20513. Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra 
 

Dati par mācību priekšmetu. 
 
Priekšmeta šifrs:   BKA515 
Priekšmeta statuss: Virziena obligātais priekšmets 
 
 
1. Mācību priekšmeta nosaukums:     Mūsdienu materiāli konstrukciju projekt ēšanā 
 
2. Studiju raksturojumi.                  Studiju programma: 
        Studiju profils:                      materiālzinātne 
        Studiju veids:                        akadēmiskā 
        Studiju līmenis:                     maăistri  
 
3. Mācību priekšmeta apjoms:         5 KP, 16 lekcijas, 16 praktiskie darbi, 8 laboratorijas 
darbi. 
 
4. Mācību priekšmeta mērėis:                      PadziĜināt iegūtās zināšanas par moderniem 
materiāliem un iemācīties tās praktiski pielietot konstrukciju projektēšanā. Iegūt izpratni 
par mūsdienu prasībām un iemācīties tās izpildīt materiālu izvēlē un pielietošanā 
izstrādājumu konstruēšanā un ekspluatācijā. 
 
5. Mācību priekšmeta uzdevumi: 1. Pēc materiālu mehānisko īpašību raksturlielumiem 
izprast to pielietošanas iespējas konstrukciju un to detaĜu projektēšanas uzdevumos. 
2.Noskaidrot atšėirības prasībās, kas tiek uzstādītas materiāliem, konstrukciju un to detaĜu 
statikas, dinamikas un noturības projektēšanas uzdevumos. 3.Iemācīt praktiski veikt 
konstrukciju projektēšanas un pārbaudes aprēėinus, izmantojot datoru komercprogrammas. 
 
6. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts. 
   6.1. A.Čate, A.Popovs. Lekciju kurss priekšmetā “Mūsdienu materiāli konstrukciju 
projektēšanā”. 
   6.2. Rolands Rikards. Analysis of Laminated Structures. Course of Lectures. 
www.bfu.rtu.lv/~icas/studentim.htm 
   6.3. F.I.Matthews, R.D.Rewlings. “Composite Materials: Engineering and Science” 
Chapman &Hall. 
   6.4. K.K.Chawla. “Composite Materials. Science and Engineering”. Springer Verlag. 
 
 7. Priekšmeta mācīšanas metode.   7.1. Lekcijas. 7.2. Praktiskie darbi. 7.3. Laboratorijas 
darbi. 
 
8. Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Zināšanas tiek vērtētas pēc rakstiska 
eksāmena, kurā papildus vēl ievērtē: praktisko darbu izpildes kvalitāti, laboratorijas darbu 
apmeklējumu regularitāti, piedalīšanos maăistru darbu zinātniskās konferencēs. 
 



 

9. Prasības priekšmeta apguvei: regulāra lekciju, praktisko un laboratorijas darbu 
apmeklēšana un izpilde, eksāmena kārtošana sesijā. 
 
 
10. Lekciju temati. 
10.1. Materiālu mehāniskās īpašības. Elastīgās deformācijas. Spriegumu un deformāciju 
jēdzieni. (Concepts of stress and strain). 
10.2. Metālisko un polimēru materiālu īpašību skaitlisko vērtību eksperimentālā 
noteikšana, atšėirības eksperimentu realizēšanā šiem materiāliem. Eksperimentu veikšanas 
regulējošie standarti un normatīvi. 
10.3. Polimēru materiālu mehāniskās īpašības. Viskozi-elastīgās deformācijas. Īpašību 
skaitlisko vērtību izkliede un atkarība no ārējiem faktoriem. 
10.4. Materiālu lūzumi. Elastīgie lūzumi. Trauslie lūzumi. (Fracture. Ductile fracture. 
Brittle fracture). 
10.5. Lūzumu mehānikas pamatjēdzieni. (Principles of fracture mechanics). Spriegumu 
koncentrācija. (Stress raisers). Griffith’a trauslo lūzumu teorija. (Griffith Theory of Brittle 
Fracture). Spriegumu analīze plaisās. (Stress Analysis of Cracks). 
10.6. Materiālu ilgizturība. Materiāla ilgizturības līknes. To iegūšana metāliem un 
polimēriem, standarti un normatīvi. Eksperimentu datu apstrāde un novērtēšana. (Fatigue. 
The S-N curve. Fatigue in polymeric materials). 
10.7. Materiālu ilgizturība. Materiālu noguruma plaisu izveidošanās un augšana. Plaisu 
augšanas parametru eksperimentālā noteikšana. (Crack initiation and propagation. Crack 
Propagation rate). 
10.8. Materiālu ilgizturība. Ilgizturības (resursa) aprēėināšanas metodes, to praktiskā 
realizācija. (Fatigue life prediction). 
10.9. Polimēru materiālu šĜūde. Spriegumu un temperatūru ietekme. (Creep. Generalized. 
creep behavior). 
10.10. SlāĦainu materiālu pielietošana konstrukciju projektēšanā. Projektēšanas kritēriji un 
prasības. (Laminate design practices. Design criteria and Requirement). 
10.11. Laminātu stiprības analīze. (laminate strength analysis). Lūzumu veidi. 
10.12.Polimēru materiālu konstrukciju atteices kritēriji. (Design Failure Criteria). Brīvo 
malu efekts. (Free Edge Effects). AtslāĦošanās. (Delamination). 
10.13. Polimēru materiālu konstrukciju noturība.  (Buckling Stability).Ilgizturība un 
bojājumi pie triecienveida slodzēm. (Fatigue and Impact Damage). 
 
11. Praktisko nodarbību temati. 
11.1. Datorprojektēšanas pamatjēdzieni. Aprēėināmo detaĜu un konstrukciju grafiskais 
attēlojums datorā. 
11.2. Datorprojektēšanas pamatjēdzieni. Darbības, kas jāveic ar detaĜu un konstrukciju 
grafisko attēlojumu, lai izpildītu aprēėinus. 
11.3. Datorprojektēšanas pamatjēdzieni. Aprēėinu rezultātu novērtēšana detaĜu vai 
konstrukciju nepieciešamās stiprības iegūšanai. 
11.4. DetaĜu un konstrukciju aprēėins statikas slogojumā. Materiālu izvēle, elastīgo un 
viskozi-elastīgo materiālu dati. 
11.5. DetaĜu un konstrukciju aprēėins statikas slogojumā. Aprēėinu datu novērtēšana, 
projektēšanas parametru izmaiĦas, lai iegūtu nepieciešamos stiprības datus. 
11.6. SlāĦainu materiālu stiprības aprēėini. Materiālu elastīgās un viskozi-elastīgās 
īpašības. 
11.7. SlāĦainu materiālu stiprības aprēėini. Sandviču konstrukcijas. 



 

11.8. Metālisko materiālu detaĜu ilgizturības aprēėins pie dotām slodzēm. 
11.9. SlāĦainu materiālu detaĜu ilgizturības aprēėini. 
11.10. SlāĦainu materiālu detaĜu pašsvārstību formu un frekvenču aprēėini. 
11.11. SlāĦainu materiālu detaĜu un konstrukciju noturības aprēėini. 
11.12. Ar garenstieĦiem pastiprinātu plākšĦu aprēėins. 
11.13. Plānsienu noslēgtu kontūru tipa konstrukcijas aprēėins lieces un vērpes slogojumā. 
 
12. Laboratorijas darbu temati. 
12.1. Materiālu ilgizturības parametru noteikšana metāliskiem materiāliemun polimēriem. 
Ilgizturības eksperimentu veikšanas tehnika ServoHydraulic machines INSTRON 
250kN&10kN. 
12.2.Materiālu pārbaude pie triecienveida slodzēm. Materiālu triecienizturības pārbaudes 
mašīna INSTRON KV9700. 
12.3. SlāĦainu materiālu diagnostika. UltraskaĦas defektoskops USPC 3010. 
12.4. DetaĜas pašsvārstību frekvenču un formu eksperimentālā noteikšana. Vibrāciju 
mērīšanas lāzeriekārta  Polytec SCANNING VIBROMETER. 
12.5. Materiāla elastības moduĜa un stiprības parametru noteikšana ar eksperimentālo 
mašīnu Zwick. 
 
 
Papildus literatūra. Puck A.: Festigkeitsanalyse von Faser-Matrix_Laminaten: Modelle fuer 
Praxis. Carl Hanser Verlag, Muenchen,Wien,1996. 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

PRIEKŠMETA  PIETEIKUMS. 
 
 
 
Struktūrvienības nosaukums:  Silikātmateriālu institūts 
 
 

A. Dati par priekšmetu 
 
 
 

1. Priekšmeta šifrs: ĖST 472 
 

2. Priekšmeta statuss:  
3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets:  
4. Priekšmeta nosaukums: Neorganiskās saistvielas 

Inorganic binding materials 
5. Priekšmeta struktūra:  
 

DaĜa   Kred.p.    Lekc.    Pr.d.   Lab.d.   Darbs   Pârb. 
 3 1.0- 0.0- 2.0  E 
       

    
 Vēlamais semestris(i): {rudens} 
 
6. Anotācija : Vēsturiskās saistvielas, to izpēte, īpašības. Mūsdienu saistvielas, to īpašības. 
Saistvielu aizvietojamības principi. Galveno īpašību saskaĦojamība. Neorganisko 
saistvielu veidi un paveidi. 
 Historical binding materials, their research and properties. Modern binding 
materials, their properties. Principles of the replacement of binding materials. 
Compatibility of mine properties. Form of inorganic binding materials. 
 
7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: Praktiskā restaurācija (pamatkurss) -  
 
8. Prognozējamais klausītāju skaits:  
 
9. Atbildīgo pasniedzēju skaits:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

B. Dati par atbildīgo pasniedzēju. 
 
1. Uzvārds, vārds: Krāăe Linda 
2. Zinātniskais grāds: Dr.sc.ing. 
    ieĦemamais amats: Asociētā profesore 
3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu: Latviešu, angĜu 

 
4. Disertācijas tēma Šūnakmens korozija un restaurācija 
    publikāciju bibliogrāfiskais apraksts 1. Sidraba I.,  Krage L., Graudums I.  Problems 

and solutions in practical restoration of 
freshwater limestone – tufa. Proceedings of the 
9th International congress on deterioration and 
conservation of stone. Vasco Fassina edited. 
ELSEVIER SCIENCE B. V.,  ISBN:  0-444-
50517-2; 2000: Vol. 2, 889-896 

2. Sidraba I., Krage L., Igaune S., Vitina I.   
Corrosion and restoration of travertine and 
granite in the Freedom Monument (Riga, 
Latvia). Edited by R.Prikryl & H. Viles, 
Karolinum Press, ISBN 80-246-0453-1; 2002: 
99-108 

5. Mācību līdzekĜi: Mācību grāmatas: (RTU ĖTF bibliotekā) 
1. G.C. Bye  Portlandcement – Composition, 

production and properties. 2nd edition. G.C. Bye 
and Thomas Telford Limited, 1999, p. 225; 

2. Leas’s Chemistry of Cement and Concrete. 4th 
edition. Edited by P.C.Hewlett. Elsevier, 2006, 
p. 1057; 

3. Fiedrich W.Locher  Cement – principles of 
production and use. Düsseldorf: Verlag 
Bau+Technik GmbH, 2006, p. 536; 

4. R.un V.Švinka Silikātu materiālu ėīmija un 
tehnoloăija. “Saknes”, 1997, p. 192 

6. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums:  
 

C. Katedras sēdes akcepts. 
1. Sēdes lēmums: IekĜaut katedras mācību priekšmetu reăistrā 

 
2. Sēdes datums, mēnesis, gads un protokola Nr :  
 

 
    
 
 
 
                         Pieteicējs:                                                  L.Krāăe 
 
 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

Procesi materiālu tehnoloăijā, ĖVT 591 
 
 

Docents Jurijs OzoliĦš 
Kursa apjoms: 6 KP; 96 stundas (48 – lekcijas, 16 – praktiskie darbi, 32 – laboratorijas 

darbi) 
Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Mērėi:  Iepazīstināt studentus ar tehnoloăisko procesu teorētiskajiem pamatiem, iekārtu un 
aparātu uzbūvi un aprēėinu pamatprincipiem. 
Sagaidāmie rezultāti : 
Studentam: 

• jāizprot galveno tehnoloăisko procesu klasifikācija, likumsakarības un parādības, 
kas ir šo procesu pamatā, 

• jābūt priekšstatam par galveno iekārtu un aparātu uzbūvi, darbību un aprēėinu 
pamatprincipiem. 

 
Kursa saturs: 
Ievads. 
Tehnoloăisko procesu klasifikācija, analīze un aprēėinu pamatprincipi. Periodiski un 
nepārtraukti procesi. Jēdziens par līdzīgiem procesiem, līdzības teorijas pamati.  
Mehāniskie procesi. Cietu vielu drupināšana un smalcināšana. Smalcināšanas teorētiskie 
pamati, galvenās smalcināšanas teorijas, Bonda-Wanga diagramma īpatnējā smacināšanas 
darba noteikšanai. Smalcināšanas iekārtas: žokĜu drupinātāji, koniskie drupinātāji, 
drupinātāji veltĦi, veseru dzirnavas, dezintegratori, skrejdzirnavas, ložu dzirnavas, 
rotorgriezējdzirnavas, granulatori. 
 
Cietu materiālu transportēšana. Lentveida konveijeri, elevatori, šneki  (gliemežveida 
transportieri), vibrokonveijeri, pneimotransportieri. Palīgierīces: tvertnes, slēgi, padevēji. 
 
Hidromehāniskie procesi. Hidrostatikas pamatvienādojums, spiediena noteikšana punktā 
zem šėidruma līmeĦa. Plūsmas kustības režīms. Vides plūsmas ātrums un patēriĦš, 
plūsmas nepārtrauktība. Bernulli vienādojums ideālu un reālu šėīdumu gadījumā. 
Hidrauliskās pretestības, berzes pretestības, vietējās pretestības, hidrauliskās pretestības 
koeficients. Hidrauliskā augstuma zudumu noteikšana, kopējā hidrauliskā augstuma 
noteikšana. 
 
Šėīdumu iztece pie konstanta un mainīga līmeĦa, patēriĦa koeficients. 
 
Suspendēta graudaina slāĦa hidrodinamika. 
 
Šėidrumu p ārvietošana, s ūkĦi. S ūkĦu klasifik ācija, s ūkĦu 

raksturlielumi, s ūkĦu celšanas augstums 
un s ūkšanas augstums. Virzu ĜsūkĦu uzb ūve 
un darb ības  princips. Virzu ĜsūkĦu 
raž īgums, jauda, s ūkĦa š ėidruma  padeves 
diagramma. Centrb ēdzes s ūkĦu uzb ūve un 
darb ības princips. Centrb ēdzes s ūkĦu 
raž īgums un jauda, proporcionalit ātes 



 

likums. Centrb ēdzes s ūkĦa raksturl īknes. 
Speci ālie s ūkĦi: membr ānas, zobratu, 
montežu, str ūklas s ūkĦi. 

 
Gāzu saspiešana un pārvietošana. Centrbēdzes ventilatori, to uzbūve un darbības principi. 
Aksiālie ventilatori. Gaisa pievadiekārtas projektēšana, ventilatora raksturdiagrammas, 
ventilatora izvēle. 
VirzuĜkompresori, to uzbūve un darbības principi. Kompresora darbības teorētiskā 
indikatora diagramma, reālais gāzu saspiešanas process virzuĜkompresorā. Gāzu saspiešana 
vairākpakāpju kompresorā. VirzuĜkompresoru ražīgums un jauda. 
 
Siltuma apmaiĦas procesi. Siltuma vadīšana, Furje likums, siltumvadītspējas koeficients, 
siltuma vadīšana plakanā sienā, siltuma vadīšana daudzkārtainā sienā. 
 
Siltuma starošana. Stefana-BolcmaĦa likums, Kirhofa likums, siltuma apmaiĦa starojot. 
Siltuma starošana gāzēs. 
 
Siltuma apmaiĦa konvekcijā, ĥūtona atdzesēšanas likums, siltuma atdeves koeficients, tā 
noteikšanas metodes. 
 
Siltuma pāreja, siltuma pārejas koeficients, siltuma pāreja mainīgā temperatūrā, vidējā 
temperatūras starpība. 
 
Sildīšana, dzesēšana, kondensācija. Sildīšana ar tiešu tvaiku un netiešu tvaiku, 
nepieciešamā tvaika daudzuma noteikšana. Kondensāta novadīšana, kondensāta novadītāju 
konstrukcijas. Siltumapmainītāju konstrukcijas: tvaika apvalki, glodenes, cauruĜveida 
siltumapmainītāji. 
Dzesēšanas veidi, gradētavas. Virsmas kondensatori un saplūdes kondensatori, 
barometriskais kondensators. 
 
Ietvaice. Ietvaices aparātu konstrukcija un darbības principi. Ietvaices aparāta aprēėina 
principi; materiālā un siltuma bilance, liederīgā temperatūras starpība, siltuma zudumi 
ietvaices aparātā, temperatūras depresija. Ietvaices iekārtas principiālā shēma. 
 
Masas apmaiĦas procesi un aparāti . Žāvēšana. Mitra gaisa raksturojošie parametri, H-x 
diagramma. Mitruma saistība ar materiālu, materiāla mitrums, līdzsvars žāvēšanas procesā. 
Žāvešanas procesa materiālā un siltuma bilance. Žāvēšanas procesa attēlojums H-x 
diagrammā, teorētiskā žāvētava, īpatnējā gaisa patēriĦa un īpatnējā siltuma daudzuma 
noteikšana. Žāvēšanas kinētika, žāvēšanas periodi, žāvēšanai nepieciešamā laika 
noteikšana. Konvektīvo žāvētavu veidi: tuneĜžāvētava, žāvēšanas kamera, lentveida 
žāvētava, cilindriskā žāvētava, žāvēšana ar izsmidzināšanu, verdošā slāĦa žāvētava. 
Kontakta žāvētava; veltĦu žāvētava. 
 
Šėidrumu pārtvaice. Fāžu līdzsvars sistēmā šėidrums-tvaiks. Destilācija, vienkāršas 
destilācijas pamatvienādojums. Destilācija ar ūdens tvaiku. Rektifikācija, rektifikācijas 
iekārtas shēma, šėīvju kolonnas uzbūve un darbības princips. Kolonnas materiālā bilance, 
darba taisnes vienādojums, darba taisnes konstruēšana, flegmas skaitĜa noteikšana, šėīvju 
skaita noteikšana. Rektifikācijas kolonnas siltuma bilance. 
 



 

Sorbcijas procesi. Sorbcijas procesu raksturojums, procesa materiālā bilance, darba taisne 
un īpatnējais absorbenta patēriĦš. Absorberu veidi un konstrukcijas: virsmas absorberi, 
barbotāžas absorberi, izsmidzināšanas absorberi. Absorberi ar pildījumu (skruberi), 
pildījuma veidi, skruberu aprēėina principi. 
 
 
Literat ūra: 

1. Osipovs L. Ėīmijas tehnoloăijas pamatprocesi un aparāti.- Rīga: Zvaigzne, 1991.- 
680lpp. 

2. Сиденко П. М. Измельчение в химической промышленности. – Москва: 
Химия,1968. – 382 с. 

3. Юдаев Б. М. Техническая термодинамика. Теплопередача.- Москва: Высшая 
школа, 1988.- 479 с. 

4. Шервуд Т., Пигфорд Р., Улкин Ч. Массопередача. Пер. с англ. – Москва: 
Химия, 1982. – 688 с. 

5. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологий. – 
Москва: Химия, 1973.- 752 с. 

6. Дытнерский Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник 
для вузов. В 2-х кн.: Часть 1. М.: Химия, 1995.- 400 с., Часть 2. М.: Химия, 
1995.- 368 с. 

7. Grassmann P., Widmer F., Sinn H. Einfurung in die thermische Verfahrenstechnik. 
– Berlin; New York: de gruyter, 1997.- 538 S. 

 
 

 
 

Laboratorijas darbi 
 
 

1. Šėidruma kustības režīms caurulē. 
2. Hidraulisko pretestību noteikšana cauruĜvados. 
3. Šėidrumu iztece. 
4. Šėidrumu pārvietošana ar montežū iekārtu. 
5. Verdošā slāĦa aerodinamika. 
6. Ventilatora ražīguma noteikšana ar pneimatisko caurulīti. 
7. Gaisa pievadiekārtas tehnoloăiskais aprēėins. 
8. Siltuma pārejas koeficienta noteikšana. 
9. Siltumapmainītāja tehnoloăiskais aprēėins. 
10. Vienkārša destilācija. 
11. Rektifikācijas iekārtas pārbaude. 
12. Žāvētavas iekārtas pārbaude. 

 



 

ŠĖIEDRMATERI ĀLU ĖĪMIJA UN TEHNOLO ĂIJA   ĖPI 511 
Prof. SKAIDRĪTE REIHMANE  
Kursa apjoms: 5 KP; 80 stundas ( 32 lekcijas, 16 praktiskās nodarbības,  
32 laboratorijas darbi) 
Pārbaudes forma : eksāmens  
 
 Mērėi : 
Sniegt vispārīgu priekšstatu par tekstilšėiedru uzbūvi, īpašībām un pielietošanu. Dot 
pamatzināšanas par šėiedrmateriālu ėīmiskās tehnoloăijas pamatprocesiem ( tekstiliju 
sagatavošanas krāsošanai mehāniskie un ėīmiskie paĦēmieni, krāsošanas un apdrukāšanas 
teorija un tehnoloăija, nobeiguma apdare). 
 
Sagaidāmie rezultāti :  
Studentam jāzin :  
*dabas un ėīmisko tekstilšėiedru īpašības,  
*galvenās krāsvielu klases un to pielietojums,  
*tekstilpalīgvielu izvēles principi,  
jāprot:  * pareizi izvēlēties dažādu tekstilmateriālu apdares tehnoloăijas un iekārtas, 
 * veik tehnoloăiju īstenošanai nepieciešamos aprēėinus. 
 
Kursa saturs : 
Šėiedrmateriālu ėīmija. 
Tekstilšėiedras kā lielmolekulāri savienojumi. Šėiedru veidojošo polimēru tipi. Šėiedru 
īpašības ietekmējošie faktori. Tekstilšėiedru ėīmija, klasifikācija, ražošana un pielietošanas 
tendences. Jēdziens par viedo tekstilu. 
 
Šėiedrmateriālu tehnoloăija. 
* Tekstilmateriālu sagatavošanas procesi. 
Svilināšanas mērėis. Smitēšana un atsmitēšana. Smitēšanai lietoto polimēru raksturojums. 
Ėīmiskie un bioloăiskie atsmitēšanas līdzekĜi. Dažādu šėiedru tekstilizstrādājumu 
(kokvilna, zīds, vilna, ėīmiskās šėiedras u.c.) atvārīšana un  mazgāšana. Merserizācijas un 
karbonizācijas teorija un tehnoloăija. Termofikācija. Balināšana. Balināšanas ėīmisms 
lietojot oksidētājus (Cl saturoši savienojumi un peroksīdi) un reducētājus. Vannas 
temperatūras un pH ietekme uz balināšanas procesiem. Tekstiliju optiskā balināšana. 
Celulozes, olbaltumvielu, ėīmisku šėiedru un to maisījumu tekstilizstrādājumu 
sagatavošana krāsošanai un drukāšanai. 
* Krāsošana un drukāšana. 
Krāsošanas un drukāšanas teorija un tehnoloăija. Substrāta, krāsvielas un tehnoloăisko 
faktoru ietekme uz krāsojumu. Krāsvielu un šėiedru saistības veidi, to ietekme uz 
krāsojuma noturību. Krāsvielu klasifikācija (ėīmiskā, tehniskā). Anjonaktīvo krāsvielu 
pielietojums (tiešās, skābās, aktīvās, kublu, sēra). Katjonaktīvās un dispersās krāsvielas. 
Pigmenti. Krāsvielu izvēles principi dažādu šėiedrmateriālu krāsošai un apdrukāšanai. 
Nokrāsoto tekstiliju pēcapstrāde. Krāsojumu noturības uzlabošanas paĦēmieni. Drukas 
krāsu īpašības. Biezinātāji un to izvēle. Drukāšanas pamatmetodes. Tekstiliju apstrāde pēc 
drukāšanas. 
* Nobeiguma apdare.  
Jēdziens par tekstilmateriālu mehānisko un ėīmisko nobeiguma apdari. Dimensiju 
stabilizēšana un dažādu virsmas efektu iegūšana, lietojot mehāniskās un termiskās 
metodes. Ėimikālijas un apdares metodes tekstiliju funkcionālo īpašību uzlabošanai. 



 

Specapdares (ūdens un eĜĜu atgrūdošās, antistatiskās, nedegamības u.c.), to noturība. 
Pamatprincipi speciālo apăērbu apdares paĦēmienu izvēlei. 
 
 
Literatūra : 
  

1. Reihmane S. Tekstilėīmija. Lekciju konspekts. Rīga, 1998. 
2. Reihmane S. Šėiedrmateriāli. Lekciju konspekts. Rīga, 2005. 
3. Laboratory works in textile materials chemical tehnology. Moscow, 1994. 
4. Hvala A., Anger V. Textile Auxiliary Products, Part I,II Moscow, 1991. 
5. Vigo T,L. Textile Processing and Properties. NJ, Elsevier, 1994. 
6. Clothing Tehnology. From fibre to Fashion. Wuppertal, 1999. 
7. Encyclopedia of Materials Science and Engineering. Ed .M.B. Bever. Pergamon 

Press, 1996. 
 
Praktisko darbu raksturojums: 
 
Praktisko nodarbību laikā studenti, atbilstoši uzdotajām tēmām, piedāvā dažādu 
tekstilmateriālu apdares tehnoloăiskās shēmas, pamato krāsvielu un tekstilpalīgvielu izvēli, 
veic nepieciešamos tehnoloăiskos aprēėinus. 
 
Laboratorijas darbu raksturojums: 
 

1. Augu valsts šėiedrmateriālu sagatavošana krāsošanai. 
2. Olbaltumvielu šėiedrmateriālu sagatavošana krāsošanai. 
3. Ėīmisko šėiedru sagatavošana krāsošanai. 
4. Jauktu šėiedrmateriālu sagatavošana krāsošanai. 
5. Tekstilšėiedru krāsošana ar tiešajām krāsvielām, novalkājuma efekta iegūšana. 
6. Tekstilšėiedru krāsošana un apdrukāšana ar skābajām krāsvielām. 
7. Tekstilšėiedru krāsošana un apdrukāšana ar aktīvajām krāsvielām. 
8. Tekstilšėiedru krāsošana un apdrukāšana ar kublu krāsvielām. 
9. Tekstilšėiedru krāsošana un apdrukāšana ar katjonu krāsvielām. 
10. Tekstilšėiedru krāsošana un apdrukāšana ar dispersajām krāsvielām. 
11. Krāsvielu nostiprināšanas paĦēmieni.  
12. Apdares efektivitātes noteikšanas metodes. 
13. Pigmentu pielietošana tekstilmateriālu apdarē. 
14. Tekstilmateriālu apretēšana. 

 



 

Studiju programma 

Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija (3KP) 
48st: 16 st. lekcijas + 32 st laboratorijas darbi 

Pārbaudes forma: rakstisks eksāmens+ laboratorijas darba detalizēts apraksts un 

novērtējums 

 
Asoc. prof., Dr.h. ėīm. G.Sedmale 
 
Lekciju programma 

Mērėis: sniegt ieskatu par svarīgākiem smalkkeramikas materiāliem, t.sk. jauno keramiku, 
izejas pulveru sagatavošanas metodēm, saėepināšanas procesu, materiālu struktūru, 
raksturīgām īpašībām  un tehnoloăiju. 
 
1. Keramikas tehnoloăija kā tautsaimniecības (tajā skaitā Latvijas) nozare; definīcija, 
norobežojums, klasifikācija, vēsture. 
2. Keramikas formēšanās process: saėepšana (ar un bez šėidrās fāzes klātienes, sintēze 
ėīmisko reakciju procesā, spiediena ietekmē). 
3. Keramikas struktūra (fāzu sastāvs) saistībā ar smalkkeramikas raksturīgām īpašībām. 
4.Izejmateriāli: dabas izejvielas un sintētiskie materiāli. 
5. Masu sagatavošanas process; tradicionālā un t.s.angĜu metode. Pulveru sintēzes metodes 
jaunās keramikas izstrādei 
6. Izstrādājumu formēšana: no plastiski sagatavotām masām, t.sk. ekstrūzija, ar liešanas 
panēmienu, presējot, t.sk., pielietojot izostatisko augsttemperatūras un pie normāliem 
apstākĜiem presēšanu.  
7. Žāvēšanas un apdedzināšanas(saėepināšanas) process. 
8. Tradicionālo keramikas izstrādājumu dekorēšanas veidi. 
9. Glazūras, angobas, krāsvielas, pigmenti. 
10.Tradicionālās smalkkeramikas novērtēšanas kritēriji. 
 
Laboratorijas darbu programma 
Mērėis -  iepazīstināt studentus ar: 
- keramikas procesa tenoloăiju, glazūru un masas sastāvu aprēėiniem, 
- keramikas īpašību (dilatometrija, DTA, Rentgena fāzu analīze, keramiskās īpašības 

u.c.) 
noteikšanas metodēm 
1. Tradicionālās un oksīdu keramikas masu aprēėināšana, to sagatavošana. 
2. Masu (plastiskās, šlikera un prespulvera) raksturīgo īpašību noteikšana, DTA. 
3.Laboratorijas paraugu formēšana ar vienu no formēšanas paĦēmieniem. 
4.Žāvēšanas un apdedzināšanas process, keramisko īpašību noteikšana. 
5.Rentgena fāzu analīze, dilatometrija. 
6. Glazūras: Zēgera formula, šihtas satādīšana, fritēšanas un malšanas process, glazēšana. 
Termiskā lineārā koeficienta saskaĦošana masai un glazūrai, ėīmiskā izturība, raksturīgo 
apdedzināšanas temperatūru noteikšana. 
7. Oksīdu keramikas  izejas pulvera sintēze, paraugu formēšana ar presēšanas paĦēmienu, 
saėepināšanas process,  keramiskās īpašībās, fāzu analīze. 
 
Literat ūra 



 

 
1. Chemical Processing of Ceramics. (Second Edition) Edited by B.Lee Sridhar 
Komarneni, Taylor and Francis Group, BocaRaton, London,New Yourk, Singapore, 2005, 
753 pp. 
 
2. E. Krause, I.Berger u.a. Technologie der Keramik. Band1. VEB Verlag für Bauwesen, 
Berlin, 1985, 278 S. 
 
3. А.И.Августиник. Керамика. Москва, Изд. Лит.по строительству, 1961, 487 стр. 
 
4. A.Koller (editor). Structure and Properties of Ceramic. Amsterfam-London-New York-
Tokyo, 1994, 585p.  
 
5. David W Richersen. Modern Ceramic Engineering. Properties, Processig and Use in 
design. Taylor and Francis Group, BocaRaton, London,New Yourk, Singapore, 2005, 707 
pp. 
 
6. DIN Norms (standard). 

 
                             Fine ceramics chemistry and technology 
                                                       (3CP) 

Assoc.professor:  Dr.h.chem. Gaida Sedmale 
48 hours: 16 h lecture + 32 h laboratory works 
Testing forms: written examination + test 
 

Program of lectures 

Aim:  to give to the students an overview about the most important fine ceramic materials, 
including modern ceramic materials, with special emphasis on characteristic on production 
methods as well as structure and properties. 
1.Ceramic technology: branch of (national) economy; definition of ceramics and 
delimitation, classification, histories. 
2.The formation of ceramic body:  process of sintering (in the absence of a liquid phase 
and with participation of a liquid phase; reactive sintering, pressure sintering). 
3. The structure, physical and chemical properties of fine ceramics. 
4.The raw materials: natural and synthetic. 
5.Preparation of masses for traditional ceramics as well as chemical methods of powders 
for modern ceramics. 
6.Formation: plastic (extrusion), by casting, pressing, including isostatical high- and at 
normal temperature pressing   
7.The process of drying and sintering. 
8.Underglaze decoration. 
9.Glaze, engobe, color, pigments. 
10.The criterion for assessment of fine traditional and modern ceramics. 
 
Program of laboratory works   
Aim:  to familiarize the students with: 



 

- ceramic process technology as well as calculation of composition of ceramic masses and 
glazes, 
-with determination of characteristic ceramic properties and structure of materials obtained 
(XRD, dilatometry, DTA)   
               
1.Calculation of composition of the fine  and oxide ceramics masses, preparation of 
masses. 
2. The properties of masses for plastic, casting and pressing formation methods. 
3. Preparation of laboratory samples.  
4.Drying and sintering: ceramic properties (shrinkage, water absorbency, interval of 
sintering, porosity, density). 
5.Phase analysis: X-ray diffraction (XRD), DTA,  dilatometry. 
6. Glaze: calculation (formula of Zeger), preparation. Properties: the wetting angle, the 
coefficient the thermal coefficient of linear expansion, chemical durability. Sintering in the 
temperature gradient: determination of characteristic sintering temeratures. 
7. Chemical synthesis of powders for modern oxide ceramics, preparation of samples by 
pressing sintering, properties. 
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Zinātniskās publikācijas (1998 –2002) 
 
1.Sedmale G., VulfsonsY., Sedmalis U. Transition metal ions in borophosphate glasses. In: 
Proc. of the XIII International Congress on Glass,USA, San-Francisko,1998,8p, CD-ROM. 
 
2. G.Sedmale,U.Sedmalis. Structure of boro- and Silicophosphate glasses.In Proc.: 5th 
International Conference of Glass Science and Technology, Praque,1999,8p, CD-ROM. 
 
3. G.Sedmale,V.Kobyakov, U.Sedmalis, M. Sithinava. The compositions of glassy 
coatings for the protection of niobium. In Proc.: Conference of the European Ceramic 
Society, Brighton (UK),1999,pp. 221 –223. 
 
4.Г.Седмале, У.Седмалис. Спекшиеся керамические материалы из гидрослюдистых 
глин. Стекло и керамика. 2000,  No1,стр. 25 –28. 
 
5. М.А. Сичинава, В.П.Кобяков, Г.П. Седмале. Защитные свойства и структура 
аморфных алюмосикофосфатных покрытий для ниобиевых сплавов. Огнеупоры и 
техническая керамика, 2000, No 5, стр. 8-12. 
 
6.Г.Седмале, И. Зуймача, У.Седмалис. Плотная керамика из гидрослюдистых глин. В 
сб. международной конференции: Технология силикатов. Каунас, 2000, стр. 9-14. 
 
7.G.Sedmale, U.Sedmalis. The sequence of crystalline phase formation in compositions of 
the system Ca3(PO4) – Al2O3 - P2O5. Glastechnische Berichte. Glass Science and 
Technology. 2000, 73 C1, P. 366-370. 
 
8. G.Sedmale, I.Zuimatscha, U.Sedmalis.  Dichte Baustoffe von illitischen Tonen. In: 14. 
Internationale Baustofftagung ‘IBAUSIL’, 2000, 7 S. 
 
9. G.Sedmale, Y,Vulfson, U.Sedmalis. Phosphate Glasses, their Structure and Application. 
Proc. Int.Glass. Vol. 2. Exteened Abstracts. Edingurgh, Scotland, 2001 2p. 
 
10. G.Sedmale, I.Zuimatscha, U.Sedmalis.  Dichte Baustoffe von illitischen Tonen. 
Keramische Zeitschrift, 2001, Bd. 53, Nr.3, S. 194-197. 
 
11. G. Sedmale, A.Arajs. Hochtemperaturlöten auf Basis des Glases. Band 212. Verlag für 
Schweißen und Verwandte Verfahren. DVS Verlag GmBH, Düsseldorf, 2001, S.59 – 63. 
 
12. G.Sedmale, U.Sedmalis. Kristālisko savienojumu veidošanās daudzkomponenetu 
sistēmās. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001, 2.lpp. 
 
13. U.Sedmalis, G.Sedmale, I.Šperberga. Daugavas ūdeĦu attīrīšanā iegūtās nogulsnes un 
to izmaiĦas termiskā apstrādē. Latvijas ėīmijas žurnāls, 2001, Nr.4, 413 – 417 lpp. 
 



 

14. Г.Седмале, И. Айспуриете.  И. Айспуриете. Неорганические отходы в 
производсте керамических материалов. Мат. междунар.конф.»Новые технологии 
рециклинга вторичных ресурсов», Минск, 2001,стр. 229 – 232. 
 
15. G.Sedmale, U.Sedmalis. Phosphate Glasses: Forming, Structure and Properties. 
Phophorus Research Bulletin, 2002, Vol. 13, pp. 215 – 220. 
 
16. G.Sedmale, I. Sperberga, U.Sedmalis, A.Actins. Mullite Synthesis by Presence of 
Liquid Phase via Illite Clay. Proc. of 10th Ceramic Congress. Part B. Science for New 
Technology of Silicate Ceramics. 2002. pp. 33-39. 
 
17. G.Sedmale, K.Romantchuka, J.Bolshij. Glas – Ceramics Corresponding to Albite- 
Anorthite and Garnet Structure. Glastechnische Berichte, 2002 (Redk). 

 
 

Monogrāfija: 
 
U.Sedmalis, I.Šperberga, G.Sedmale. Latvijas minerālās izejvielas un toizmantošana. 
Rīgas tehniskā universitāte, 2002. 197.lpp. 
 
Sagatavoti lekciju kursi: 
- Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija 
- Jaunā keramika (pulveru sintēzes metodes, pulvera masu sagatavošana formēšanai, 

sintēze, apdedzināšana, daži oksīdu keramikas materiāli, to īpašības). 
- Keramisko izstrādājumu dekorēšana: glazūras, angobas, krāsvielas pigmenti (izvēle) 
 
Tālāizglītība 1997-  1998.gg. 
 

 (apt.1-2 mçneði) - Erlangenas -Nirnbergas    
                                universitâte, Materiâlu pçtîðanas institûts ,   
                               Vâcijâ 
 Dânijas Tehniskâ universitâte, íîmijas tehnoloìijas nodaïa 
                               Dânijas Karaliskâ porcelâna rûpnîca 
 (1 nedçïa)     Maastrihta, Maastrihtas porcelâna rûpnîca  (Holande) 
 (1nedçïa)      San-Francisko Valsts universitâte (ASV). 
 

 
Zinātniski – pētnieciskais darbs 
 
Projekts    02. 0003.1    “ Videi draudzīgi materiāli uz vietējo izejvielu bāzes”, 
līdzizpildītāja. 
 
Projekts Nr. 01.0596 “ Fāzu veidošanbās daudzkomponenetu sistēmā Na2O(K2O) – 
CaO(MgO)- Al2O3(Fe2O3) – SiO2 (TiO2), atb. par darba izpildi. 
 
Līgums (ar LIZM) Nr. 6543 (2001-2002)  “Masas sastāva izstrāde blīvas keramikas 
ražošanai no Latvijas devona sistēmas māliem”; vadītāja. 
 



 

Līgums (ar LIZM) Nr. 6667 (2002-2003) “Termiski izturīgas keramikas izstrāde: masas 
sastāvi un tehnoloăija”; vadītāja. 
 

 
 
 
Asoc.prof., Dr.h.ėīm. G.Sedmales zin.publikācijas, 2000.-2003.gg. 
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Par papildinformāciju maăistru  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.4, 22.04.2002. 
2) tā kā maăistru 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). 
Neskatoties uz nelielo studentu skaitu, ir daudz Ĝoti labu studentu, kuri studē ārzemēs, ir 
aktīvi sabiedriskajā dzīvē, saĦem papildus stipendijas un prēmijas, programmu nobeidz ar 
izcilību. 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) maăistru studiju programma "Materiālzinātnes"  ir vienīgā Latvijā. Līdzīga ir atsevišėu 
specializāciju apmācība akreditētā maăistru 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 maăistru studiju programma "Materiālzinātnes"   priekšmetu 
pasniedzēji ir RTU akadēmiskais personāls.  
 
Programmas "Materiālzinātnes" direktors    prof. M. KalniĦš 
 
30.06.08. 
 
Skaidrīte Reihmane, prof. 7089219, reihmane@ktf.rtu.lv 

Profesors, Dr.habil.sc.ing 
Mārti Ħš KalniĦš 
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PAPILDINFORMĀCIJAS MAĂISTRU STUDIJU 
PROGRAMMAS "MATERIĀLZINĀTNES" AKREDITĀCIJAI 

SATURS 
 
 
 

1. Izraksts no MĖF Domes sēdes protokola. 
2. Maăistru studiju programmas „Materiālzinātnes” salīdzinājums ar Eiropas 

Savienības valstu universitāšu studiju programmām. 
3. Maăistru studiju programmas „Materiālzinātnes” diploma kopija. 
4. Maăistru studiju programmas „Materiālzinātnes” studiju plāns pa semestriem. 

 
 
 



 

 



 

Maăistra studiju programmas „Materi ālzinātnes” salīdzinājums ar Eiropas 
Savienības valstu universitāšu studiju programmām 

 
Dažādu augstskolu piedāvāto materiālzinātĦu programmu satura spektrs ir plašs. 
Pēc mūsu domām Latvijas zinātnes un tautsaimniecības vajadzībām šobrīd ir vairāk 
piemēroti pietiekami plaša profila materiālzinātĦu speciālisti ar inženierzinātĦu 
dominanti.Tāpēc, izvērtējot studiju ilgumu un saturu, tika studētas to universitāšu studiju 
programmas, kas maksimāli atbilst šim uzdevumam. 
Vairumā augstskolu materiālzinātĦu bakalaura studiju ilgums ir 3 gadi. Veicot pilnu studiju 
kursu, beidzēji iegūst akadēmisko grādu bakalaurs materiālu inženierzinātnēs, B.Eng. in 
Materials Science and Enginering (MS & E). Tālākās studijās (1-1,5 gadi) tiek iegūts 
akadēmiskais grāds maăistrs materiālu inženierzinātnēs (M.Eng. MS & E). Kopīgais 
studiju laiks tādējādi ir 4 – 4,5 gadi (skat. 1. un 2. tabulu). 
Uzskatām, ka, MK Noteikumos par valsts akadēmiskās izglītības standartu noteiktais, 
kopīgais studiju ilgums – 5 gadi (bakalauriem – 3 gadi, maăistriem – 2 gadi) ir pilnīgi 
pietiekams nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai. 

1. tabula 
 

Studiju ilgums programmās „Materiālzinātnes” dažās Eiropu valstu universitātēs 
 

Universitāte 
Bakalaura 
studijas 

Maăistra 
studijas 

Kopīgais 
studiju laiks 

 Studiju ilgums gados 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Materiālzinātnes un lietišėās 
ėīmijas fakultāte 

3 
BEng MS & E 

2 
InženierzinātĦu 

maăistrs 
materiālzinātnē 
MEng MS & E 

5 

University of Surrey 
Dept. of MS & E 

3 
BEng MS & E 

1,5 
MEng MS & E 

4,5 

University of Liverpool 
Dept. of Materials Sci. and Eng. 

3 
BEng ME 

1 
MEng ME 

4 

 
RTU maăistra studiju programmas priekšmetu sadalījums pa grupām, kādas paredz MK 
Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, ir parādīts 2. tabulā. 
 
2. tabula. Maăistra studiju priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 

Priekšmetu grupa 
Priekšmeta 

veids 
KP % 

Nozares teorētiskie kursi  (procesi materiālu 
tehnoloăijā – 6 KP, polimēru ėīmija un fizikālā 
ėīmija – 6 KP, eksperimentu plānošana un 
rezultātu apstrāde – 2 KP, jauno materiālu 
fizika – 5 KP) 

obligātie 25 KP 31 

Nozares teorētisko atziĦu aprobācijas kursi 
(Materiālu kvalitātes pārvaldība – 4 KP, vides 
pārvaldības sistēmas materiālu ražošanā – 3 
KP, materiālu identifikācija un analīze – 4 KP, 

obligātie 11 KP 14 



 

darba aizsardzības pamati – 1 KP) 
Specializējošie kursi: 
Polimēru materiālu jomā (polimēru materiālu 
tehnoloăija – 5 KP, polimēru materiālu 
pārstrāde – 5 KP, polimērkompozītu 
tehnoloăija – 3 KP, šėiedrmateriālu ėīmija un 
tehnoloăija – 5 KP) 
 
Silikātu un citu neorganiskas dabas materiālu 
jomā (smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija – 
3 KP, būvkeramikas ėīmija un tehnoloăija – 3 
KP, stikla ėīmija un tehnoloăija – 3 KP, 
saistvielu ėīmija un tehnoloăija – 3 KP, 
plazmas ėīmijas tehnoloăija - 3 KP) 
 
Biomateriālu jomā (biomateriālu tehnoloăijas 
pamati – 3 KP, biokeramika un tehnoloăija – 2 
KP, biopolimēri un tehnoloăija – 2 KP) 

obligātās 
izvēles 

16 KP 20 

Ekonomikas un vadības kursi (tirgus 
organizācija un vadīšana – 2 KP, tirgus analīze 
un tirgzinības stratēăija – 2 KP, civiltiesības – 
2 KP, vadības organizācijas uzĦēmumā – 2 KP, 
ekonomikas teorija – 2 KP, ražošanas un 
pakalpojumu organizēšana – 4 KP, 
uzĦēmējdarbības loăistikas pamati – 3 KP, 
inovāciju ekonomika – 3 KP) 

obligātās 
izvēles 

4 KP 5 

Br īvās izvēles priekšmeti brīvās 
izvēles 

4 KP 5 

Maăistra darbs  20 KP 25 
Kopā:  81 KP  

 
Pēc minēto priekšmetu grupu apjomiem RTU programma principiāli neatšėiras no citu 
Eiropas augstskolu programmām. Taču programmas saturs ir specifisks un maksimāli 
piemērots Latvijas materiālu industrijas un zinātnes vajadzībām tuvākajā perspektīvā. 
Latvijas materiālu ražošanas raksturīga iezīme ir tās orientācija uz konstrukciju, 
celtniecības, aprīkojuma un apdares materiāliem un izstrādājumiem. Savukārt, to pamatu 
veido sistēmas uz polimēru un silikātu (arī citu neorganisko savienojumu) un biomateriālu 
bāzes. Tajā pašā laikā Latvijā strauji attīstās „inteliăento”, zinātnes ietilpīgo materiālu 
izveide. Šie apsvērumi arī lielā mērā nosaka maăistru programmas saturu (2. tabula).  
Par studiju programmas atbilstību Eiropas prasībām un augsto studentu apmācības līmeni 
liecina sekmīgās programmas „Materiālzinātnes” studentu (7 studenti) studijas Dānijas, 
Vācijas un Šveices augstskolās. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

2008./09. m. g. 

AKAD ĒMISKĀS MAĂISTRA PROGRAMMAS “MATERI ĀLZIN ĀTNES” STUDIJU PLĀNS 
Semestris (1 semestris=16 nedēĜas) Šifrs Studiju priekšmets 

1. 2. 3. 4. Pārbaudes 
forma 

 
A.   OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI              37 KP KP Kredītpunkti KP ( lekcijas- praktiskie darbi- 

laboratorijas darbi; stundas nedēĜā ) 
 

 1.1. ĖVT591 Procesi materiālu tehnoloăijā  6 6 (3-1-2)    E 
 ĖPI 508 Polimēru ėīmija un fizikālā ėīmija 6 6 (4-1-1)    E 
 ĖST576 Silikātu  ėīmija un fizikālā ėīmija 6 6 (4-0-2)    E 
 ĖVT408 Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde 2 2 (1-0-1)    I 
 MFB501 Jauno materiālu fizika  5    5 (4-1-0) E 
 ĖST577 Materiālu kvalitātes pārvaldība 4  4 (2-2-0)   E 
 ĖPI509 Materiālu identifikācija un analīze 4  4 (2-0-2)   I 
 ĖST578 Vides pārvaldības sistēmas materiālu ražošanā  3   3 (2-1-0)  E 
 IDA 117 Darba aizsardzības pamati 1    1 (1-0-0) I 

B.  OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI  
 20 KP  

      

1 Specializējošie priekšmeti                                              16 KP   8 8   
1.1. ĖPI 422 Polimēru materiālu tehnoloăija  5  5 (3-0-2) 5 (3-0-2)  E,I 

 ĖPI 423 Polimēru materiālu pārstrāde 5  5 (3-0-2) 5 (3-0-2)  E,I 
 ĖPI 510 Polimērkompozītu tehnoloăija 3  3 (2-0-1) 3 (2-0-1)  E 
 ĖPI  511 Šėiedrmateriālu ėīmija un tehnoloăija 5  5 (2-1-2) 5 (2-1-2)  E 
 ĖST 561 Biomateriālu tehnoloăijas pamati 3  3 (2-0-1) 3 (2-0-1)  E 
 ĖST 562 Biokeramika un tehnoloăija 3  3 (2-1-0) 3 (2-1-0)  E 
 ĖPĖ 537 Biopolimēri un tehnoloăija 2  2 (1-0-1) 2 (1-0-1)  E 
  BKA 515 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā  5  5 (2-2-1) 5 (2-2-1)  E 
 ĖST 553 Smalkkeramikas ėīmija un tehnoloăija 3  3 (1-0-2) 3 (1-0-2)  E 
 ĖST 552 Būvkeramikas ėīmija un tehnoloăija 3  3 (1-0-2) 3 (1-0-2)  E 
 ĖST 554 Stikla ėīmija un tehnoloăija 3  3 (1-0-2) 3 (1-0-2)  E 
 ĖST 555 Saistvielu ėīmija un tehnoloăija 3  3 (1-0-2) 3 (1-0-2)  E 
 ĖST 440 Plazmas ėīmija un tehnoloăija 3  3 (2-1-0) 3 (2-1-0)  E 
        



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Semestris (1 semestris=16 nedēĜas) Šifrs Studiju priekšmets 
1. 2. 3. 4. Pārbaudes 

forma 
 

 KP Kredītpunkti KP ( lekcijas- praktiskie darbi- 
laboratorijas darbi; stundas nedēĜā ) 

 

2. Humanitārie un sociālie, pedagoăijas vai ekonomikas un 
vadības priekšmeti                                                            4KP 

  2 2   

2.1. IRU 116 Tirgus organizācija un vadīšana 2  2 (1-0-1) 2 (1-0-1)  I 
 IRU 442 Tirgus analīze un tirgzinības stratēăija 2  2 (1-1-0) 2 (1-1-0)  I 
 IUV 414 Civiltiesības 2  2 (2-0-0) 2 (2-0-0)  E 
 IRO 202 Vadības organizācija uzĦēmumā 2  2 (2-0-0) 2 (2-0-0)  I 
 IET 527 Ekonomikas teorija 2  2 (1-1-0) 2 (1-1-0)  E 
 IRO 300 Ražošanas un pakalpojumu organizēšana 4  4 (2-1-1) 4 (2-1-1)  D;E 
 ITE 319 UzĦēmējdarbības loăistikas pamati 3  3 (2-0-1) 3 (2-0-1)  I 
 IUE 329 Inovāciju ekonomika 3   3 (2-0-1) 3 (2-0-1)  I 

C BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI                         4KP   2 2   
E GALA PĀRBAUDĪJUMI                                      20 KP       
 ĖPĖ 002  Maăistra darbs     5 15 MD 
  Kopā  20 20 20 21 81 


