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 1. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 
 RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes Tekstilmateriālu tehnoloăiju un 
dizaina institūta doktora studiju programmas „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” (programmas 
kods 5152105) mērėis ir: 
realizēt augstākā līmeĦa akadēmiskās studijas, kas nodrošina iespējas padziĜināti apgūt 
zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un 
sagatavot starptautiska līmeĦa speciālistus tekstila un apăērbu tehnoloăijas jomā, ietverot 
kompetences zinātniskajā darbībā, nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloăiju un 
uzĦēmumu vadības lēmumu pieĦemšanas procesos. 

Atbilstoši Latvijas Republikas ZinātĦu nozaru klasifikatoram, programma aptver 
materiālu zinātnes nozares tekstila un apăērbu tehnoloăijas apakšnozari. 

Doktora studiju laikā doktoranti padziĜina zināšanas nozares daudzveidīgajās 
tehnoloăijās, izstrādājumu konstruēšanas un projektēšanas, ražošanas organizēšanas un 
vadības jomās, iegūst zināšanas un prasmes tālākam patstāvīgam zinātniski – pētnieciskam 
darbam, izmantojot fundamentālās un lietišėās zinātnes sasniegumus pasaulē, kā arī 
pilnveido pedagoăiskā darba iemaĦas.  

Lai sasniegtu studiju programmas mērėi, doktora studiju programmas galvenie 
uzdevumi ir: 

• patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšana par izvēlēto tēmu; 
• nozares teorētisko disciplīnu, t.sk. tekstilizstrādājumu projektēšanas un 

ražošanas procesu jaunāko tehnoloăiju un kvalitātes nodrošināšanas teorijas 
padziĜināta apguve; 

• nozares jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana zinātniskos 
pētījumos; 

• zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšana vispāratzītos starptautiski 
recenzējamos zinātniskos izdevumos; 

• promocijas eksāmenu nokārtošana; 
• piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros; 
• pedagoăiskā darba prakses apgūšana; 
• jaunāko informācijas tehnoloăiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un 

prezentācijas paĦēmienu apguve; 
• promocijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana uz zinātnisko pētījumu 

rezultātu bāzes. 
Studiju procesā jāiegūst padziĜinātas teorētiskās zināšanas, jāattīsta pētnieciskā darba 

iemaĦas. Doktorantūras beidzējam ir jābūt spējīgam risināt aktuālas teorētiskas un praktiskas 
problēmas, izmantojot mūsdienu pētījumu metodes, jābūt sagatavotam kvalitatīvi veikt 
zinātnisko un pedagoăisko darbu. 

Studiju nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs (disertācija), kā 
rezultātā doktorantam tiek piešėirts inženierzinātĦu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) 
tekstila un apăērbu tehnoloăijas apakšnozarē.  

Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augstākās kvalifikācijas speciālisti 
nozarē, veikti nozares attīstībai nozīmīgi zinātniski pētījumi, sagatavotas teorijai un praksei 
nozīmīgas disertācijas, kā arī zinātniskas publikācijas,  apspriesti un popularizēti zinātniskās 
pētniecības rezultāti starptautiskajās konferencēs un semināros. 
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 2. Studiju programmas organizācija 
 

 2.1. IzmaiĦas studiju programmas struktūrā laika periodā kopš iepriekšējās 
akreditācijas 

 
Doktora studiju programma „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” ar Akreditācijas 

komisijas 2004.gada 8.septembra sēdes lēmumu Nr. 023-738 ir akreditēta uz sešiem gadiem 
līdz 2010.gada 31.decembrim (1.pielikums). Programma ir pievienota 2. pielikumā. 
Programma izveidota un tiek īstenota saskaĦā ar LR Augstskolu likumu, LR Zinātniskās 
darbības likumu, LR MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1001 ”Doktora zinātniskā grāda 
piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un RTU Doktorantūras nolikumu. 

Programmā, salīdzinot ar 2004.gadā akreditēto programmu, ir veiktas šādas izmaiĦas:  
1. ar RTU Senāta 2009. gada 29.jūnija  lēmumu (protokols Nr. 533) (3.pielikums) no 

doktorantūras studiju programmas obligātās izvēles bloka izĦemtas svešvalodas 6 KP 
apjomā, aizstājot tās ar specializācijas obligātās izvēles priekšmetu „Zinātniskie 
semināri specializācijā” 6 KP; 

2. ar RTU Senāta 2010. gada 29. marta lēmumu (protokols Nr. 539) noteikta pāreja uz 
4-gadīgām doktorantūras studiju programmām (4.pielikums);  

3. ar RTU ZinātĦu prorektora 2010. gada 17. maija rīkojumu Nr.04000-11/33 no 
obligātās izvēles bloka izĦemts specializācijas virziens „Tekstilmašīnu mehānika” 
(5.pielikums). 

Programmas studiju priekšmetu apjoms kopumā nav mainīts – priekšmetiem saglabāts 
esošais kredītpunktu skaits un līdzšinējā attiecība starp obligātajiem un obligātās izvēles 
specializējošajiem studiju priekšmetiem, saglabāta arī iepriekšējā attiecība starp 
teorētiskajiem kursiem un zinātniskā darba apjomu pirmajos divos studiju gados. Trešais un 
tagad arī ceturtais studiju gads domāts tikai zinātniskā darba veikšanai. 
 

 2.2. Iepriekšējās akreditācijas ekspertu ieteikumu realizācija 
 
Iepriekšējās studiju programmas akreditācijas kopējā ekspertu gala ziĦojumā, kā arī 

ekspertu individuālajos vērtējumos, tika izteiktas vairākas piezīmes un ieteikumi 
programmas tālākai pilnveidei (skat. /www.aiknc.lv/RtuTexAptDrKZ.doc).  

 
Galvenās piezīmes un ieteikumi bija šādi:  

1) maz publikācijas ar ISI indeksu un nav publikāciju starptautiskajos žurnālos; 
2) doktorantu studijām 3 gadi ir pārāk īss laiks; 
3) laboratoriju aprīkojums ir novecojis; ieteikts izmantot internetā pieejamās e-apmācības 

programmas; 
4) akadēmiskā personāla vecuma grupu sadalījums no normālā novirzīts uz 60-70 gadu 

vecumu, un jāatjauno arī profesoru sastāvs; 
5) nepietiekama akadēmiskā personāla dalība pētniecībā; 
6) maz pētījumu par tehnisko un viedo tekstiliju un apăērbu jomām; 
7) no modernām mācību metodēm pielieto tikai datoru lietošanas un CAD sistēmu 

apmācību; 
8) programmas slēgšanas gadījumā vienīgā studiju turpināšanas iespēja ir studijas 

ārzemēs.  

Pēcakreditācijas periodā ir veiktas attiecīgas izmaiĦas, kā rezultātā ir novērstas izteiktās 
piezīmes un ekspertu ieteikumi Ħemti vērā programmas tālākajā attīstībā.  

1. Palielināt publikāciju ar ISI indeksu skaitu ir viens no zinātniskā darba stratēăijas 
jautājumiem. Tekstila un apăērbu tehnoloăijas nozarē ir Ĝoti mazs starptautisko zinātnisko 
žurnālu skaits, tāpat ierobežots ir to starptautisko zinātnisko konferenču loks, kuru referātu 
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krājumi tiek iekĜauti citējamajās datu bāzēs. Piesakot dalību zinātniskajās konferencēs 
aizvien vairāk tiek pievērsta uzmanība konferences atpazīstamības līmenim un tās raktu 
krājuma citējamībai. Pašlaik publikāciju ārzemju starptautisko konferenču pilnu rakstu 
krājumos un žurnālos sastāda ap 30 %, jeb 30 publikācijas no 105 kopskaitā. Līdz ar 
starpnozaru pētījumu uzsākšanu saistībā ar elektroniskā apăērba izstrādi, tehniskā tekstila un 
kompozītmateriālu veidošanu, rodas iespējas zinātniskos rakstus publicēt saskarnozaru 
žurnālos un prezentēt starpnozaru zinātniskajos forumos. Paredzams, ka tuvākajā laikā šādi 
ziĦojumi tiks publicēti. Jau tagad ir saĦemtas apstiprinājuma vēstules par referātu iekĜaušanu 
Inter-Academia 2010 konferences Electric and electronic engineering  sekcijas programmā.  
Līdztekus tiek strādāts pie RTU Zinātniskie rakstu 9.sērijas „Materiālzinātne. Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija” attīstības, uzlabojot rakstu un recenziju kvalitāti, kā arī ievietojot daĜu 
rakstu angĜu valodā. Šī rakstu sērija tiek izdota kopš 2006.gada, un ir izdoti 4 sējumi. Tiek 
plānots iesaistīt redkolēăijas darbā ārzemju augstskolu pētniekus, kā arī aicināt ārzemju 
kolēăus publicēt savu pētījumu rezultātus RTU zinātnisko rakstu krājumā, lai virzītos uz šīs 
sērijas un visa izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» (Scientific Journal of Riga Technical 
University) iekĜaušanu zinātnisko izdevumu EBSCO Host un ProQuest datu bāzēs. 

2. Doktorantūras studiju ilgumu nosaka RTU Doktorantūras nolikums, tāpēc līdz šim 
vienai programmai izmainīt studiju ilgumu nebija iespējams. Bet, sākot ar 2010./11.m.g., 
universitāte (un arī mūsu programma) pāriet uz četrgadīgām doktorantūras studijām. 

3. Neskatoties uz ierobežoto finansējumu un kopējo nestabilo ekonomisko situāciju, 
laboratoriju aprīkojums atjaunots gan materiālmācības laboratorijā, gan šūšanas laboratorijā 
kopumā par 15 vienībām, datorklase papildināta ar 4 jaunām programmpaketēm. Apăērbu un 
tekstila tehnoloăijas katedras pētnieki un pasniedzēji ar ES programmas Leonardo da Vinci 
palīdzību ir iesaistījušies arī  apăērbu šūšanas, trikotāžas un tekstilmateriālu apdares 
tehnoloăiju e-apmācības studiju kursu pilnveidošanā un tulkošanā, nodrošinot šo kursu 
lietošanas iespējas mācību procesā. 

4. Pēcakreditācijas periodā institūta akadēmiskā personāla vidējais vecums ir 
samazinājies no 64 līdz 55 gadiem. Šodien nodarbības doktorantiem vada 2 profesori, 2 
asociētie profesori un 2 docenti, kuru vidējais vecums ir 53 gadi. 

5. Pētniecības darbā piedalās viss akadēmiskais personāls (sk. 11.pielikumu), t.sk. 
izpildot 1 valsts finansēto grantu un 2 ESF finansētos projektus. 

6. Līdz ar Eiropas Savienības programmas „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta 
„Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību 
attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos” uzsākšanu 2009.gada decembrī, šī 
projekta tematika ir kĜuvusi par noteicošo Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta 
(TTDI) zinātnisko virzienu. Viedo tekstiliju un apăērbu pētījumus veic 8 pasniedzēji, 8 
maăistranti, 6 doktoranti. 

7. Bez minētajām pielietojam arī tādas modernās apmācību metodes kā e studiju vide 
Ortus, kas kopš 2007.gada ieviesta RTU, automatizētās apăērbu un tekstiliju projektēšanas 
sistēmas, ieskaitot moduĜa 3D Fit izmantošanu, kas realizē plaknē konstruēto apăērbu 
„laikošanu” uz 3D virtuālā manekena. 

8. Šis aizrādījums daĜēji paliek spēkā, jo Latvijā tikai RTU TTDI gatavo 
inženierzinātĦu doktorus Materiālzinātnes nozares Tekstila un apăērbu tehnoloăiju 
apakšnozarē. Tuvākā vieta, kur var iegūt līdzīgu grādu, ir KauĦas Tehnoloăiskā universitāte. 
Tomēr daĜa studējošo mācības var turpināt RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultātes doktora studiju programmā „Materiālzinātne”. 
 

 2.3. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērėiem un uzdevumiem 
 
RTU stratēăiskais mērėis ir zinātniskās darbības un studiju izcilība, kas paredz 

kvalitatīvu zinātnisku pētījumu integrēšanu studiju procesā un iesaisti dažāda līmeĦa 
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pētniecības programmās, kas studējošos iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt 
informāciju, analītiski domāt un attīstīt jaunrades spējas, sagatavojot starptautiskam 
darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus.  

Kā redzams, akreditējamās programmas mērėis un uzdevumi pilnībā atbilst 
RTU misijai un stratēăiskiem mērėiem. Juridiskie dokumenti, kas nosaka studējošo 
un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas dokumenti un atsevišės līgums par izglītības 
iegūšanas noteikumiem, kā arī RTU iekšējie darba kārtības noteikumi. 
Pamatdokumenti un pārvaldes institūcijas, kas reglamentē, vada un nosaka studiju 
norisi, kārtību un organizāciju ir: RTU Satversme, RTU vadība un Senāts, RTU 
Doktorantūras nolikums (skat. 3. pielikumu), fakultātes vadība un Dome, Institūta 
vadība un Padome, nozares studiju programmas komisija, studentu pašpārvalde, 
studiju programma un studiju kursu programmas. 

Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami pie 
programmas administrācijas un arī RTU mājas lapā Internetā. 

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērėu un uzdevumu sasniegšanu, uzsākot 
studijas, studējošie saĦem informāciju par studiju organizāciju un praktisko 
realizāciju, kā arī par studējošo tiesībām un pienākumiem. 
 
 

 2.4. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 
 RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti 
vērtē un nodrošina programmas vadība, Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra un 
Dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloăiju profesoru grupa, kuras ir iesaistītas studiju 
programmas realizācijā, Promocijas padome P-11, Tekstilmateriālu tehnoloăijas un 
dizaina nozares studiju programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī 
studējošo pašpārvalde. 

Kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas šādos virzienos:  
• RTU mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic 

Studiju daĜa, kas veic RTU mācību priekšmetu reăistra uzturēšanu un kontrolē lai 
reăistrā tiktu iekĜauti  atbilstības kontroli izturējuši un ar mācību literatūru 
nodrošināti studiju priekšmeti. 

• studiju programmas kvalitāti nodrošina regulāra studiju programmas 
realizācijas analīze TTD institūta struktūrvienību un Padomes sēdēs, fakultātes 
Domes sēdē, kā arī RTU Senātā, apstiprinot ikgadējos pašnovērtējuma 
ziĦojumus; 

• katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā 
studējošo aptaujas par pasniedzēju darba kvalitāti un studiju programmas 
novērtējumu. Regulāri tiek veikta arī programmas absolventu un nozares 
uzĦēmumu vadītāju anketēšana. Iegūtie rezultāti tiek apspriesti katedras sēdēs, 
institūta Padomē un fakultātes Domē; 

• reizi mācību gadā tiek pārskatītas studiju programmas kursu programmas, 
metodiskie materiāli un jaunākā mācību literatūra; 

• akadēmiskais personāls, pētnieki un doktoranti piedalās dažādos 
pieredzes apmaiĦas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties 
ar nozaru pārstāvjiem un uzĦēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes 
nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to rezultātus. 
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• Universitāte TTD institūta telpu un tehniskā aprīkojuma paplašināšanai ir 
nodevusi atsevišėu korpusu Azenes ielā 18, kura renovācijai pašlaik tiek 
izstrādāts projekts. Tā īstenošana sekmēs institūta attīstību un paaugstinās studiju 
programmu realizācijas kvalitāti. 

 
 3. Studiju programmas apraksts 

  
 3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

 
Programma “Tekstila un apăērbu tehnoloăija” tiek realizēta Rīgā kā augstākā līmeĦa 3-

gadīgās augstākās izglītības programma 144 kredītpunktu apjomā. Mācību ilgums pilna laika 
studijās sākot ar 2010./2011. studiju gadu būs 4 gadi, ar 48 studiju un 4 atvaĜinājuma 
nedēĜām gadā. Katrā mācību gadā ir divi semestri, katra semestra ilgums ir 24 nedēĜas, no 
kurām 4 nedēĜas ir sesija.  

Studiju programmas apjoms un ilgums parādīts 1. tabulā. 
1. tabula 

Studiju programmas apjoms un ilgums 
Studiju veids Studiju apjoms Studiju ilgums 

Pilna laika (dienas) studijas līdz 
2009./10.m.g. ieskaitot 

144 KP 3 gadi 

Pilna laika (dienas) studijas sākot ar  
2010./11.m.g. 

192 KP 4 gadi 

 
 
 

3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 
 

Uzsākot studijas doktora studiju programmā „Tekstila un apăērbu tehnoloăija”, 
nepieciešams maăistra grāds kādā no šādām jomām: 

•••• inženierzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds apăērbu vai tekstila tehnoloăijā vai tiem 
pielīdzināms grāds; 

• maăistra profesionālais grāds materiālu dizainā un tehnoloăijā; 
• profesionālais maăistra grāds apăērbu un tekstila tehnoloăijā; 
• augstākā tehniskā izglītība kādā no tekstila vai apăērbu tehnoloăijas nozarēm, kas 

iegūta līdz 1994. gada 31. augustam un strādāts zinātniskais darbs šajā nozarē. 
UzĦemšana notiek, ievērojot “RTU Doktorantūras nolikuma” imatrikulācijas noteikumus. 
Doktorantūrā var uzĦemt arī ārvalstniekus ar pastāvīgās uzturēšanās atĜaujām, kuriem ir 
attiecīgā izglītība, kas atbilst RTU maăistra grāda līmenim.  

Lai uzĦemtu doktorantūrā, jābūt iespējamā darba zinātniskā vadītāja rekomendācijai, 
iestrādei zinātniskajā darbā par aktuālu teorētisku problēmu izvēlētajā novirzienā, turklāt 
tematam jābūt aktuālam arī Latvijas zinātnei un tautsaimniecībai. 

Pretendenti uz doktora studiju vietām tiek uzĦemti konkursa kārtībā.  
UzĦemšanas kritēriji konkursā ir šādi: 
- maăistra diploma pielikuma vidējā atzīme; 
- publikāciju skaits un to nozīmīgums; 
- piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs; 
- pedagoăiskā darba pieredze; 
- darba stāžs (tai skaitā nozarē); 
- līdzdalība pētnieciskajās programmās un izstrādēs; 
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- rekomendācijas (no darba zinātniskā vadītāja, akadēmiskā personāla, 
struktūrvienībām u.c.); 

- profesionālo pārrunu rezultāti. 

Doktorantu uzĦemšanu veic Doktorantu uzĦemšanas komisija, kas izveidota saskaĦā 
ar RTU ZinātĦu prorektora 12.02.2002. rīkojumu Nr. 04-Z-17. Tās sastāvā ir ZinātĦu 
prorektora vietnieks, Doktorantūras studiju daĜas vadītājs un RTU fakultāšu dekānu vietnieki 
zinātniskajā darbā. UzĦemšanas komisija darbojas saskaĦā ar RTU “Doktorantūras 
uzĦemšanas noteikumiem” un “Doktorantu uzĦemšanas konkursa komisijas nolikumu”. 

Ieskaitīšana pilna laika studijās notiek katru gadu jūlija mēnesī. Ieskaitīšana nepilna 
laika doktorantūrā notiek visu mācību gadu. Labākajiem maăistrantūras studijas beigušajiem 
turpināt studijas un pētniecisko darbu doktorantūrā rekomendē maăistra darbu aizstāvēšanas 
komisijas. 

No valsts budžeta finansēto doktora studiju vietu skaitu nosaka RTU Senāts, atkarībā 
no universitātei piešėirtā valsts budžeta finansējuma apjoma.  

Ar katru studējošo doktorantūrā tiek slēgs līgums. Imatrikulētajiem studentiem izsniedz 
RTU studentu identifikācijas kartes. No imatrikulācijas brīža studentam ir visas RTU 
studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, RTU Satversme un citi 
saistošie dokumenti. 
 
 
 

 3.3. Programmas struktūra 
  

Doktoru studiju programmu priekšmetu struktūru nosaka RTU Doktorantūras 
nolikums. Atbilstoši nolikuma prasībām, programmas „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” 
obligāto un obligātās izvēles specializācijas priekšmetu proporcija parādīta 2. tabulā. 

 
2. tabula 

Programmas daĜu apjomi un to laika sadalījums 
Programmas daĜa Apjoms 3-gad.stud. Apjoms 4-gad.stud. 

A. Obligātie studiju priekšmeti  15 KP (10,4 %) 15 KP (7,8 %) 
B.  Obligātās izvēles specializācijas 

priekšmeti 
21 KP (14,6 %) 21 KP (10,9 %) 

C. Brīvās izvēles priekšmeti  6 KP (4,2 %) 6 KP (3,1 %) 
E. Zinātniskais darbs  102 KP (70,8 %) 150 KP (78,2%) 

Kopā : 144 KP (100 %) 192 KP(100%) 

 
Pagarinot studiju laiku, programmas struktūrā teorētisko kursu apjomi paliek nemainīgi, bet 
viss papildus pieliktais 4. gads paredzēts promocijas darba izstrādāšanai. Atbilstoši 
programmas daĜu apjomiem un to laika sadalījumam izstrādāti studiju plāni (6. un 7. 
pielikums). 

 
 

 3.4. Programmas daĜu apraksti 
 

Doktora studiju programma paredz:  
• A. Obligātos studiju kursus: Zinātnisko darbu metodoloăija, PatēriĦa preču materiālu 

pētniecība un Pedagoăiskā prakse specialitātē. 
• B. Obligātās izvēles studiju kursus trijos specializācijas virzienos: Apăērbu tehnoloăija, 

Tekstila tehnoloăija un Materiālu tehnoloăija un dizains, kuri atbilst institūta ilggadējai 
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mācību specifikai un studiju virzieniem. Studiju kursu kvalitatīvu pasniegšanu nodrošina 
atbildīgie pasniedzēji ar atbilstošu kvalifikāciju. Studiju kursu programmas dotas 8. 
pielikumā un atrodamas arī RTU priekšmetu reăistrā. 

• C.  Brīvās izvēles priekšmetus; 
• E.  Zinātnisko darbu. 

Pēc satura doktora studiju programma ir veidota tā, lai nodrošinātu patstāvīga 
pētnieciskā darba izstrādi un pabeigšanu ar zinātniski oriăinālu un pārbaudītu rezultātu 
iegūšanu izvēlētajā zinātĦu virzienā. Doktorantūras studiju laikā vienlaicīgi ar promocijas 
darba izstrādi studiju kursos tiek apgūtas jaunākās pētījumu metodes, padziĜinātas zinātnes 
nozares teorētiskās zināšanas, apgūta lektora, projekta vadītāja un izstrādātāja darba 
pieredze, prezentācijas prasme un prasme diskutēt par zinātniskā darba tēmu, prasot 
doktorantiem piedalīties ar referātiem zinātniskās konferencēs, semināros, iekĜaujot 
doktorantus arī zinātnisko projektu izstrādē u.tml.  

 
  

 3.5. Salīdzinājums ar augstskolu studiju programmām  
 

Doktorantūras studiju līmenī varētu būt ievērojamas atšėirības starp to saturiem 
salīdzināmajās augstskolās, jo katru zinātnisko skolu raksturo atšėirīga pieeja pētnieciskajam 
darbam, vairāk pievēršoties pētniecībai, mazāk – tradicionālajām studijām. Mūsu 
doktorantūrā galvenais ir neformalizējamais pētniecības process, kas balstās uz maăistratūras 
izglītību papildinošām studijām, kurās studējošie apgūst pētniecībai un izstrādnēm 
nepieciešamās papildu zināšanas, to lietošanas prasmes, pedagoăiskās iemaĦas un arī 
starptautisko zinātnisko attiecību pieredzi.  

KauĦas TU studiju programma ir pārgājusi uz četru gadu apmācību. Studijās un 
pētniecībā uzsvars ir uz materiālzinātnēm, mācību laikā jāapgūst vismaz četri priekšmeti 30 
ETCP apjomā. Pārējais laiks paredzēts promocijas darba izstrādei. Atšėirībā no Baltijas 
valstīm, Centrāleiropas universitātēs studijas tekstila un apăērbu virziena doktorantūrā tiek 
īstenotas daudz plašāk, pateicoties lielam mācībspēku un studējošo skaitam. ěubĜanas 
universitātē (Slovēnija) mācību priekšmetu un pētnieciskā darba apjomu attiecība ir līdzīga 
RTU programmā paredzētajai, tomēr studiju priekšmetu izvēle ir daudz plašāka, kas liecina 
par Ĝoti daudzveidīgas specializēšanās iespējām. Savukārt, Zagrebas universitātes (Horvātija) 
studiju programma paredz salīdzinoši lielāku apjomu mācību priekšmetu apguvi, disertācijas 
izstrādei, dalībai projektos un zinātnisko publikāciju rakstīšanai plānojot tikai nedaudz vairāk 
kā pusi no kopējā kredītpunktu apjoma.  

Kopumā RTU Tekstila un apăērbu doktora studiju programma iekĜaujas citu Eiropas 
augstskolu programmu kontekstā pēc satura un sadaĜu apjoma. 
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3. tabula 
 Tekstila un apăērbu tehnoloăijas doktorantūras studiju programmas salīdzinājums ar citu 
augstskolu studiju programmām. 

 
RTU (3 years)  Kaunas TU (4 

years ) 
Materials 
Engineering 

 University of 
Ljubljana (3 
years), Faculty 
of Natural 
Sciences and 
Engineering 

Department of 
Textiles 

 University of 
Zagreb 

Faculty of Textile 
Technology (3 
years) 

 

Methodology of 
researches 

5 Mathematical 
theory of 
engineering 
experiments 

Metrology & 
methodology of 
measurements 

5 

 

5 

Mathematics – 
selected topics 

Mechanics – 
selected topics 

 

10 
 

10 

Methods of Scientific 
Work 

Selected Topics in 
Mathematics 

5 

 

10 

Consumer Goods Material 
Exploration 

5 Composite 
materials 

 

5 Physical organic 
chemistry with 
modern methods of 
separation and 
identification of 
organic compounds 

10 Nanostructures 10 

Teaching Assistant 
Practice in Specialty 

5       

Textile Material Research 5 Yarn mechanics 

Mechanics of woven 
fabrics 

Physics of materials 

Physics of fibres 

5 

5 

 

5 

5 

Polymer physics 
and mechanics 

Fibre-forming 
polymers structure 

Characterization of 
oriented polymer 
materials structure 

Structure and 
properties of textiles 
– selected topics 

Archaeological and 
historical textiles – 
identification, 
restoration, storage 

Pretreatment of 
fibrous substrates – 
selected topics 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

5 

 

 

10 

Chemical Modification 
of Celullose Materials 

Mechanics of Fibrous 
Composites 

Numerical Methods in 
Textile Engineering 

Designing Spun Yarn 
Structures 

Theoretical Analysis in 
the Process of Yarn 
Preparation and Fabric 
Making 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

    Theory of finishing 
processes 

Biotechnology for 
textile processing 

Functionalization of 
textile materials 

High performance 
fibres – selected 
topics 

Finishing of textiles 
– selected topics 
Porosity of textiles 

10 

 

10 

10 

 

10 

 

5 

10 

Electromagnetic Waves 
in Textile Finishing 

Enzymes in Finishing 
and Texcare processes 

Physical - Chemical 
Processes in Textile 
Finishing 

Chemistry of Materials 
and Nanotechnology 

Textile Wasterwater 
Chemistry 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

Advanced Weaving 
Technology 

10   Advanced 
technologies for 
textiles production – 

10 Woven Fabric 
Construction 

10 
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RTU (3 years)  Kaunas TU (4 
years ) 
Materials 
Engineering 

 University of 
Ljubljana (3 
years), Faculty 
of Natural 
Sciences and 
Engineering 

Department of 
Textiles 

 University of 
Zagreb 

Faculty of Textile 
Technology (3 
years) 

 

selected topics 

Investigation of Knitting 
Process 

10 Theory of elasticity 5   Process Parameters of 
Making Knitted Fabrics  

Theoretical Analysis of 
Knitting Process 

10 

 

10 

 

Research and 
Development of Fabrics 
Modified by Multi – 
System Yarns 

5   Special 2D and 3D 
textiles – selected 
topics 

10   

Research in Clothing 
Assortment and Quality 

10   Quality analysis of 
graphic and textile 
design products 
research  

Quality – selected 
topics 

5 

 

 

10 

Clothing Comfort and 
Assessing it 

10 

Methods of Clothing 
Technology Research 

10   Computing and 
numerical methods 
in textile and 
graphical research 

Advanced 2D/3D 
development of 
garment cuts 

Advanced 
technologies in 
clothing – selected 
topics 

The study of gender, 
body and clothing 

5 

 

 

5 

 

 

 

10 

10 

Analytical Measure 
System 

Anthropometric 
Systems and Clothing 
Sizes 

Measurement Methods 
and Analysis of Process 
Parameters 

 

5 

 

10 

 

10 

Methodology of Clothing 
Design  

Conceptual Models in 
Industrial Design 

5 

 

5 

Methods of surface 
analysis 

5 Modern analytical 
techniques in 
graphical and textile 
technology  

Costume design 

Selected issues in 
sociology of the arts 

Structure of art 
practice 

Fashion 
photography as 
communication 
media 

Elements of 
appearance 

Design and 
innovation 

 

5 

 

 

5 

10 

 

10 

 

5 

 

5 

5 

Garment Engineering 
Design 

10 

Theoretical Aspects of 
Design 

5   Psychology and 
theory of colours 

Colour models and 
colour transforms 

Theoretical 
foundations of 

10 

 

10 
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RTU (3 years)  Kaunas TU (4 
years ) 
Materials 
Engineering 

 University of 
Ljubljana (3 
years), Faculty 
of Natural 
Sciences and 
Engineering 

Department of 
Textiles 

 University of 
Zagreb 

Faculty of Textile 
Technology (3 
years) 

 

textile design 

Theory of costume 
design 

Theory of textile 
and fashion art 

Theory of fashion 

Cultural studies of 
fashion 

Theory of fashion 
styles 

10 

 

10 

 

10 

10 

10 

 

10 

Design Research and 
Problem Solving 

5   Design of 
experiments and 
multivariate 
analysis methods in 
graphic arts and 
textiles 

Colour 
measurement – 
selected topics 

10 

 

 

 

5 

  

  Adhesion of 
polymers 

Physics & chemistry 
of polymers 

Mechanics of 
heterogeneous 
textile materials 

5 

 

5 

5 

Principles of optics, 
spectroscopy and 
microscopy 

Principles of 
electronics for 
application in 
printed electronics 

10 

 

10 

 

   

    Interactivity 10   

    Printed electronics 

Suitable and 
sensible application 
of colour 

Smart textiles 

10 

5 

10 

Integrated Systems in 
Intelligent Clothing 

10 

    Dyes and pigments 
in textile and 
graphic technology 

Dyeing-selected 
topics 

Printing of textiles – 
selected topics 

5 

 

10 

 

5 

Dyes and Advance 
Technologies 

Phisical and Chemical 
Properties of Printing 
Inks 

Structure and 
Properties of Dyes 

Contemporary Digital 
Printing 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

    Environmental 
aspects in textiles 
and graphics 

Recycling of 
polymeric materials 

Fibres from 
renewable raw 
materials 

Ecology in textile 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

Ecological Approach in 
Textile Care 

Biodegradable Fibres 

10 

 

10 
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RTU (3 years)  Kaunas TU (4 
years ) 
Materials 
Engineering 

 University of 
Ljubljana (3 
years), Faculty 
of Natural 
Sciences and 
Engineering 

Department of 
Textiles 

 University of 
Zagreb 

Faculty of Textile 
Technology (3 
years) 

 

technology – 
selected topics 

    Forensic 
examination of 
textiles 

10 Fibres in Forensic 
Science 

10 

    Technical textiles – 
agrotextiles, 
geotextiles, textile 
filters 

Interior and 
exterior textiles 

10 

 

 

10 

Designing Nonwoven 
and Technical Textile 
Sructures 

Technical Textiles in 
Separation Processes 

10 

 

10 

      Free Formaldehyde 10 

      Control Systems with 
Micropneumatics 

10 

      Industrial Energetic 10 

      Intelligent Algorithms 

Computer Graphic 

Computers in Process 
Control 

Protection of 
Intellectual Property 

10 

10 

10 

 

10 

      Project task 30 

Free elective 6   Independent study  Independent study  

Foreign language 6       

Research 102 Research  Research 

Elaboration of 
doctoral thesis and 
public defence 

120 

15 

Doctoral dissertation 
research 

Papers in the research 
field 

50 

 

>20 

Total 144 Total 160 Total 180 Total  180 

 
 3.6. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
Lai piesaistītu potenciālos studentus Rīgas Tehniskā universitāte informē sabiedrību un 

popularizē sevi kopumā un katra fakultāte atsevišėi, tai skaitā Materiālzinātnes un lietišėās 
ėīmijas fakultāte cenšas sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un 
kvalitāti katrā fakultātes institūtā.   

Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti gan 
masu mārketinga, gan nišas mārketinga paĦēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas 
izplatīšana – reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi; piedalīšanās izstādēs, 
piemēram, „Karjeras dienas” un RTU “Atvērto durvju” dienas.  

Tiek izmantots arī modernākais reklāmas un informācijas izplatīšanas veids – Internets. 
Informāciju par studiju programmu ir iespējams atrast RTU mājas lapā: www.rtu.lv un 
fakultātes mājas lapā: www.mlkf.rtu.lv un TTDI mājas lapā: www.dizains.rtu.lv . 

TTDI regulāri piedalās nozares izstādē Intertextil Balticum, kur stāsta par studiju 
iespējām un institūta aktualitātēm. 
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Par studijām doktorantūrā maăistratūras un bakalaura līmeĦa studenti uzzin piedaloties 
studentu zinātnisko pētījumu darbos, studentu un zinātniskajās konferencēs. 

 4. Vērt ēšanas sistēma 
 

 4.1. Eksāmeni 
 

Doktorantam studiju laikā doktorantūrā kā noslēguma pārbaudījumi studiju 
priekšmetos jānokārto 5 eksāmeni (divi obligātajos priekšmetos un 3  obligātās izvēles 
specializācijas priekšmetos) un 6 ieskaites (t.sk. 3 brīvās izvēles priekšmetos), kopā 42 KP 
apjomā.  

Eksāmenā studiju priekšmetu apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā, ieskaitē - divdaĜīgajā 
vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto 
studiju priekšmetu, ja vērtējums nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 

Promocijas padomes priekšsēdētājs eksāmenu pieĦemšanai obligātajos un ierobežotās 
izvēles specializācijas priekšmetos nozīmē komisiju trīs personu sastāvā, no kurām vismaz 
viena ir profesors un pārējās – zinātĦu doktori. Ieskaitēm komisiju trīs mācībspēku sastāvā 
nozīmē atbilstošā institūta vadītājs. 

Visi doktorantūras eksāmeni tiek kārtoti rakstiski. Pēc eksaminācijas komisijas locekĜu 
vairākuma pieprasījuma doktorantam rakstiskais tests eksāmena laikā ir jāpaskaidro 
mutvārdos. Mācību kursos, kurus apgūst atsevišėi doktorantūras studenti, tiek izstrādāts liela 
apjoma patstāvīgais darbs, kurš parāda studējošā izpratni par konkrēto studiju priekšmetu. 

Bez eksāmena vai ieskaites katrā studiju kursā ir paredzēti arī semestrī veicamie darbi – 
referāti, uzstāšanās semināros, studiju patstāvīgie darbi u.c. Šie darbi ir noteikti studiju kursu 
programmās. Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto visi studiju priekšmeta 
programmā noteiktie darbi.  

Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta 
programmā noteiktās prasības. Pārbaudījumu vērtējumi tiek reăistrēti ieskaišu grāmatiĦā, 
eksaminācijas lapā un eksaminācijas protokolā. 

Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais noslēguma 
pārbaudījums ir studiju parāds. Studiju parādu kārtošanas noteikumi un kārtība ir 
reglamentēti ar atbilstošiem Senāta lēmumiem. 

Lai nodrošinātu doktorantu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 
nosacījumiem un prasībām: 

• studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir pieejami 
pie programmas administrācijas un mācībspēkiem; 

• pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 
kursa pirmajā nodarbībā. 

Doktorantu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti, tos apkopo 
un vērtē arī studiju programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai studiju 
procesa pilnveidošanai. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 
• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 
• pārbaudes obligātuma princips; 
• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 
• vērtēšanas formu dažādības princips; 
• pārbaudījuma pieejamības princips. 

 
 

 4.2. Studiju pabeigšana 
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Doktorantūrai beidzoties, TTD institūta Padomē un fakultātes Domē tiek apspriesti 
studiju un zinātniskā darba rezultāti, par ko tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumu virzīt 
sagatavoto promocijas darbu aizstāvēšanai vai turpināt tā pilnveidošanu. 

Doktorantūras studijas skaitās pabeigtas, ja ir nokārtoti visi doktorantūras studiju plānā 
paredzētie pārbaudījumi un promocijas darbs iesniegts doktora zinātniskā grāda 
aizstāvēšanai attiecīgajā Promocijas padomē. 

Doktorantam tiek izsniegta apliecība par doktorantūras studiju teorētiskās daĜas 
izpildi, ja, beidzoties mācību laikam doktorantūrā, ir nokārtoti visi doktorantūras studiju 
plānā paredzētie eksāmeni un promocijas darbs izstrādāts vismaz 75 % apmērā, ko apliecina 
atbilstošās fakultātes zinātĦu prodekāna komisijas pozitīvs vērtējums jeb lēmums. Apliecībā 
tiek norādīti nokārtotie promocijas eksāmeni, to vērtējums un datums, kā arī promocijas 
darba nosaukums. Apliecību paraksta zinātĦu prorektors un promocijas darba zinātniskais 
vadītājs. 

Doktorantu atskaita par nesekmību, ja, beidzoties apmācības laikam doktorantūrā, nav 
nokārtoti visi doktorantūras studiju plānā paredzētie eksāmeni un nav izstrādāts promocijas 
darbs vismaz 75 % apmērā. 

Lai aizstāvētu promocijas darbu jābūt sekmīgi pabeigtai doktorantūras studiju 
programmai (144/192 KP), atbilstoši RTU Doktorantūras nolikumam - veikts pedagoăiskais 
darbs (5 KP), galvenajiem pētījuma rezultātiem jābūt publicētiem vispāratzītos starptautiski 
recenzējamos zinātniskos izdevumos, par promocijas darba rezultātiem jāziĦo vismaz 2 
starptautiskās konferencēs.  

Izstrādāts un pabeigts promocijas darbs tiek aizstāvēts Promocijas padomē „RTU P – 
11”, kura izveidota  ar 2006. gada 30. janvāra Senāta lēmumu (protokols Nr. 501), ar 
pilnvaru laiku līdz 30.01.2012  un tiesībām pieĦemt aizstāvēšanai promocijas darbus 
Materiālzinātnes nozares Tekstila un apăērbu tehnoloăiju apakšnozarē (9. pielikums). 

Doktora programma paredz, ka promocijas darbam, par kuru tiek piešėirts 
inženierzinātĦu doktora zinātniskais grāds, jābūt sevišėi nozīmīgam, oriăinālam, patstāvīgi 
veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums minētās 
apakšnozares attīstībā. 

Promocijas darba iespējamās formas ir šādas: 
- disertācija; 
- monogrāfija; 
- tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopa. 

Aizstāvot promocijas darbu, vērtēšanas kritēriji ir: 
• zinātniskā pētījuma rezultātu novitāte; 
• teorētisko zināšanu līmenis;  
• patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 
• uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, 
• aktuālas lietišėās problēmas izpēte; 
• praktisku risinājumu izstrādāšana;   
• patstāvīga lietišėā pētījuma veikšanas iemaĦu un iegūto zinātnisko un praktisko 

rezultātu aizstāvēšanas spēja.  

Diplomu par inženierzinātĦu doktora zinātniskā grāda iegūšanu saĦem doktorants, kurš 
ir apguvis doktora studiju programmu un aizstāvējis promocijas darbu. 

Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada un tā ir sevi 
attaisnojusi, panākot augstāku zināšanu un pētniecisko prasmju līmeni, kā arī studējošo 
sekmju labāku pārskatāmību un vērtējumu atbilstību prasmēm un zināšanām. 
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 5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

 5.1. Studiju individuālie darba plāni 
 

Uzsākot studijas doktorantūrā un turpmāk katru nākošo studiju gadu tiek sastādīts 
doktoranta darba plāns (10.pielikums), kas tiek saskaĦots ar zinātnisko vadītāju un akceptēts 
institūta Padomes un fakultātes Domes sēdē. Doktoranta darba plāns satur: 

1) promocijas darba tēmas nosaukumu un pamatojumu; 
2) promocijas darba izpildes posmus un atzīmes par izpildi;  
3) kvalifikācijas celšanas pasākumus (pedagoăiskais darbs, piedalīšanās 

zinātniskajos semināros, konferencēs u.c.); 
4) publikāciju plānu ar atzīmēm par tā izpildīšanu. 

Doktoranta zinātnisko vadītāju un individuālo studiju darba plānu apstiprina RTU 
Studiju daĜa un zinātĦu prorektors. 

Katra studiju gada beigās doktoranti iesniedz atskaiti par individuālā darba plāna 
izpildi, kuru izskata zinātniskais vadītājs, dodot savu slēdzienu. Doktoranti atskaitās institūta 
Padomes sēdē, piedaloties Doktorantūras daĜas pārstāvim, kur tiek pieĦemts lēmums par 
rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai un darba plānam. Atkarībā no 
rezultātiem Padome lemj par doktora studiju turpināšanu. 

 
 

 5.2. Studiju kursu apguve 
 

Atbilstoši studiju programmas darba plānam, doktorants apmeklē ieplānotās lekcijas, 
seminārus un individuālās nodarbības. Pirmā kursā doktorantūras studenti apgūst Zinātniskā 
darba metodoloăijas un, atkarībā no specializācijas - Tekstilmateriālu pētniecības vai Dizaina 
teorijas kursus, apmeklē zinātniskos seminārus specializācijā, kā arī apgūst pedagoăiskās 
prakses iemaĦas specialitātē atbilstoši nodarbību grafikiem un sāk strādāt pie zinātniskā 
darba. Otrajā kursā notiek padziĜinātas specializācijas kursu studijas un turpinās pētnieciskā 
darba izstrāde, kā arī brīvās izvēles priekšmetu apguve. Trešais un ceturtais studiju gadi 
veltīti tikai disertācijas izstrādei.  

Nodarbībās tiek plaši pielietotas aktīvās mācīšanas metodes – problēmu apspriešana 
grupā, diskusijas, uzstāšanās ar referātiem par zinātniskā darba rezultātiem u.c. 

Attiecīgo teorētisko un specializācijas kursu programmas dotas 8.pielikumā. 
Brīvās izvēles priekšmetu pasniegšanu nodrošina arī RTU Humanitārais institūts un 

citas RTU fakultātes. 
Iespējama arī doktorantu stažēšanās ārvalstīs (skat. 10.2 punktu).  
Pilna laika doktorantūras studijās obligāts ir pedagoăiskais darbs. Minimālais 

pedagoăiskajā darbā nostrādātais laiks atbilst 5 KP studiju apjomam.  
Lai sekmīgi organizētu studiju procesu RTU ir izveidota iekšējā informācijas sistēma 

„ORTUS”, kurā iekĜauta arī e – studiju sistēma Moodle. ORTUS sistēmas lietošana papildus 
nodrošina studējošos ar informāciju par konkrētā studiju priekšmeta apgūšanas prasībām un 
metodiskajiem materiāliem. 

Programmas realizāciju koordinē un vada doktora studiju programmas direktors un 
programmas administrācija.  

Lai kontrolētu un uzlabotu doktorantūras studiju darbu no 01.06.2002. RTU ir 
izveidota Doktorantūras daĜa, kas atrodas RTU ZinātĦu prorektora pakĜautībā. 
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 5.3. Ar studiju programmu saistītie zinātniskie pētījumi 

 
Lai dotu iespēju apgūt doktorantūras studiju programmas daĜu, kas saistīta ar 

zinātniski – pētnieciskā darba iemaĦām un praksi, programmas doktoranti tiek iesaistīti 
dažādos pētnieciskos projektos, tai skaitā LZP un RTU grantu izpildē, LR ministriju pasūtīto 
zinātnisko pētījumu izpildē, ārvalstu, tai skaitā ES finansēto pētniecisko darbu veikšanā. 
Svarīgākie pētnieciskie projekti, kuros pēdējos gados piedalījušies programmas doktoranti, 
un to rezultāti redzami 11. pielikumā, kā arī pieejamas informācijas sistēmas „ORTUS” 
sadaĜā „Zinātne” 

DaĜa doktorantu lasa lekcijas, vada kursa darbus un seminārus bakalaura un maăistra 
studiju programmās, kā arī vada bakalaura un maăistra darbus. Doktoranti kopā ar 
zinātniskajiem vadītājiem piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs.  

Lai radītu zinātnisko pētījumu rezultātu publikācijas iespējas, RTU nodrošina 
zinātnisko rakstu sēriju izdošanu. Materiālzinātnes nozarē „Tekstila un apăērbu tehnoloăijas” 
zinātnisko rakstu krājums izdevuma „RTU zinātniskie raksti” ietvaros iznāk ik gadus sākot 
no 2005. gada kā 9. sērija. 

 
 6. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 
 
Studiju programma atbilst LR MK 2005.g. 27.decembra noteikumiem Nr.1001 

„Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un RTU 
doktorantūras nolikumam.  

Pēc obligātās daĜas mācību priekšmetu apgūšanas 15 KP apjomā, doktoranti tālāk 
apgūst obligātās izvēles daĜas mācību priekšmetus 21 KP apjomā. Brīvās izvēles daĜa veido 6 
KP, zinātniskais darbs – 102/150 KP. 

Pēc nodarbību veidiem lekcijas aizĦem 15%, semināri 15% un zinātniskais darbs 
70%.  
 
 

 6.2. Darba devēju aptaujas  
 
 TTD institūts veica nozares uzĦēmumu aptauju, lai noskaidrotu, kāda veida 
speciālisti un ar kādām zināšanām nepieciešami Latvijas ražotājam, lai sekmīgāk darbotos 
pastāvošajos tirgus apstākĜos. No vairāk par 700 Latvijā strādājošiem tekstila nozares 
uzĦēmumiem, aptaujas anketas tika izsūtītas uz 80 lielākajiem uzĦēmumiem. 

Nepietiekošo speciālistu vidū uzĦēmumi nosauca dizainerus, konstruktorus, 
tehnologus, ražošanas vadītājus, augstākā līmeĦa vadītājus un tirgzinības speciālistus, bet 
nepieciešamāko zināšanu vidū – ražošanas procesu projektēšanas un vadības, loăistikas un 
mārketinga zināšanas. 
 ĥemot vērā aptaujas rezultātus un balstoties uz „Tekstilizstrādājumu un apăērbu 
ražošanas nozares attīstības stratēăijas projektu 2005. – 2014. gadam”, formulētas šādas 
Latvijas tekstilrūpniecības stiprās puses un attīstības iespēju nišas: 
- smalkās kokvilnas šėiedru pārstrāde audumu ražošanai, 
- ugunsizturīgu vilnas un pusvilnas audumu ražošana,  
- trikotāžas izstrādājumiem paredzēto vilnas un pusvilnas dziju ražošana; 
- linšėiedru, to audumu u.tml izstrādājumu ražošana,  
- lielizmēra apăērbu un invalīdu apăērbu ražošana. 
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Ražošanas procesu projektēšanas un vadības jomā nepieciešams sniegt zināšanas individuālu 
šūšanas darbnīcu organizēšanā, lai veicinātu vietējo tekstilizstrādājumu pārstrādi.  

Apăērbu projektēšanas jomā nepieciešama rūpnieciskās projektēšanas prasmju 
uzlabošana, lai radīti sertificējamus un vizuāli pievilcīgus aizsargapăērbus un darba 
apăērbus, korsešu izstrādājumus, peldkostīmus un sauĜošanās tērpus. 
 Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai definētu turpmāko promocijas darbu tematiku. 
Tā, pēc Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas ierosinājuma, ir uzsākti jauni pētījumu 
virzieni, kas atspoguĜojas arī promocijas darbu tematikā. Tie ir: 

• linšėiedru un kaĦepāju izstrādājumu ražošanas iespējas,  
• individualizēta apăērba ražošana, 
• speciālā lietojuma apăērbu projektēšanas pilnveidošana. 

 
 

 7. Studējošie 
 

 7.1. Studējošo skaits programmā 
 

Pašreiz programmā kopā studē 21 students. Studentu sadalījums pa studiju kursiem 
dots 4.tabulā. 

4.tabula 
Studējošo skaits programmā pa studiju kursiem 

Studiju veids 
Studiju kurss 

Pilna laika 
Akadēmiskajā 
atvaĜinājumā 

Kopā 

1. kurss 8 1 9 
2. kurss 3 1 4 
3. kurss - 1 1 
Teorētisko kursu beigušie 7 - 7 

Kopā 18 3 21 
 

Doktorantu promocijas darbu tēmas dotas 12. pielikumā. Redzam, ka tās ir par 
aktuāliem nozares un ar nozari saistītiem jautājumiem. 
 
 

 7.2. Pirmā kursā imatrikul ēto skaits 
 
2009./2010. studiju gadā pirmajā kursā imatrikulēti 9 pilna laika doktoranti. 

  
 7.3. Absolventu skaits 

 
Kopš iepriekšējās akreditācijas no 2004. gada doktorantūras studiju programmu beiguši 

un sekmīgi aizstāvējuši promocijas darbus 3 doktoranti, bet 8 ir atskaitīti nesekmības un citu 
iemeslu dēĜ. 2010.gada 30.jūnijā tika aizstāvēti vēl divi promocijas darbi: Dana BeĜakova, 
aizstāvēja promocijas darbu «Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas 
uzĦēmumos», un Inga DāboliĦa- promocijas darbu «Antropometriskie mērījumi apăērbu 
trīsdimensiju projektēšanai», kurus ārzemju recenzenti un starptautiska promociju padome 
Ĝoti augstu novērtēja. 

 
 

  7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
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Katru gadu notiek doktorantūras studiju programmas „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” 
doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu anketēšana ar mērėi apzināt studējošo viedokli 
par studijām un plānot iespējamos studiju programmas īstenošanas uzlabojumus. 

Anketa ir anonīma, tajā ir vairāki slēgtā tipa jautājumi, kā arī  atvērtie jautājumi 
plašākam viedokĜa izklāstam. Kopā saĦemtas 12 anketas – četras no pirmā kursa, pa vienai 
no otrā un trešā kursa un sešas no zinātniskā grāda pretendentiem. 

Anketēšanā noskaidrots, ka : 
1. Doktorantūras studijas par lielisku iespēju pilnveidoties, celt zinātnisko 

kvalifikāciju un veicināt tautsaimniecības attīstību uzskata puse no aptaujātajiem, 
šo iespēju kā labu novērtējuši 16,67% respondentu, 33,33% nav viedokĜa šajā 
jautājumā. 

2. Doktorantus uztrauc arvien sarūkošais atalgojums, iespējas saĦemt valsts un ESF 
stipendijas mazināšanās, finansējuma trūkums zinātnei kopumā. Divi respondenti 
norādījuši, ka saĦēmuši darba piedāvājumus citās zinātniskās institūcijās ārvalstīs! 
Šādu piedāvājumu apsver finansiālo apsvērumu dēĜ, tomēr nav vēl pieĦēmuši 
morāli ētisko un patriotisko jūtu vadīti. 

3. Visi aptaujātie kā Ĝoti labu norādījuši iespēju iepazīties ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem RTU ZB abonētajās zinātnisko rakstu datu bāzēs, tomēr 
norādījuši līdzekĜu trūkuma ierobežojumu jaunāko specializētās literatūras 
izdevumu un grāmatu iegādei.  

4. Studējošie  uzskata doktorantūras studiju plānu par atbilstošu viĦu zinātniskajām 
interesēm, tomēr dažkārt priekšmetos trūkst saiknes ar reālo pielietojumu praksē. 
Lielākā daĜa aptaujāto (75%) norāda, ka disertācijas izstrādei nepieciešami vismaz 
četri vai pieci gadi. 

5. Visi studenti ir informēti par ārzemju sadarbības un apmaiĦas studiju iespējām, 
tomēr tikai daži tās ir izmantojuši (lielākoties stažējoties neilgu laiku ārvalstu 
universitāšu laboratorijās vai ZPL). 

6. 75% respondentu strādā RTU, pārējie ir tikuši vai tiek piesaistīti pedagoăiskam 
darbam RTU studiju plāna ietvaros. 

7. Aptaujātie norādījuši, ka studiju un zinātniskā darba izpildes procesā nozīmīga ir 
ārvalstu sadarbības un sakaru izveide, tāpat nenoliedzami nozīmīga ir iespēja veikt 
pētījumus, tomēr norāda uz saspringto darba un dzīves ritmu kā arī finansiālo 
nestabilitāti, lai visu paveiktu laicīgi. 
 

    7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Doktorantiem ir plašas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Doktoranti 

savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt gan tieši piedaloties pedagoăiskajā 
darbā, gan netieši – izsakot savas priekšlikumus tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam 
vai arī katedras vadītājam, programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, 
kuras pārstāvji ir fakultātes Domes sastāvā, RTU Senāta un RTU Senāta komisiju locekĜi. 
Īpaša nozīme ir studējošo aptaujām, kuras regulāri tiek organizētas un objektīvi parāda 
studentu viedokli gan par konkrētu studiju kursu, gan par studiju procesa organizāciju.  

 
 

 8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
  

 8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
Studiju programmas realizācijā piedalās 11 mācībspēki (ieskaitot doktorantu 

zinātniskos vadītājus), visiem ir doktora zinātniskais grāds.  
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No akadēmiskā personāla, kas kā atbildīgie pasniedzēji nodrošina studiju procesu 2  ir 
profesori (Kukle un ViĜumsone), 2  - asociētie profesori (KrieviĦš un BaltiĦa) un 3 – docenti 
(Ziemele, Briedis un OzoliĦa), doktorantu zinātniskos darbus vada vēl 2 emirētie profesori 
(Oks un Kancēviča) un 2 gados vecāki asociētie profesori (Kazāks un Vinovskis). 

Akadēmiskā personāla saraksts dots 13.pielikumā. 
7.tabulā dots akadēmiskā personāla skaits un raksturojums pēc akadēmiskiem amatiem, 

zinātniskiem grādiem un vecuma struktūras. 

7.tabula 
Akadēmiskā personāla raksturojošie rādītāji 

Nr. 
p.k. 

Rādītāji Skaits Procentuālā 
attiecība 

1. Akadēmiskie amati:   
1.1. Profesori 4 36,4 
1.2. Asociētie profesori 4 36,4 
1.3. Docenti 4 27,2 
 Kopā: 12 100,0 
    
2.  Zinātniskie grādi:   
2.1. Habilitētie zinātĦu doktori 1 9,1 
2.2. ZinātĦu doktori 11 90,9 
2.3. Bez doktora grāda  - - 
 Kopā: 12 100,0 
    
3.  Vecuma struktūra:   
3.1. 31-40 (Briedis) 1 9,1 
3.2. 41-50  (BaltiĦa, Ziemele,Ulme) 3 18,2 
3.3. 51-60 (ViĜumsone, KrieviĦš) 2 18,2 
3.4. virs 60 6 54,5 
 Kopā: 12 100,0 

 
Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas dotas 

14.pielikumā. 
 
 

 8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība 
 
 Studiju programmas akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību programmas 
mērėu un uzdevumu īstenošanai nosaka prasības, kādas tiek izvirzītas doktorantu 
zinātniskajiem vadītājiem. Tiesības būt par doktoranta darba zinātnisko vadītāju piešėir RTU 
Senāts, pamatojoties uz institūta Padomes un fakultātes Domes lēmumu un atbilstošās 
Promociju padomes rekomendāciju. Atbilstoši “RTU doktorantūras nolikumam” par 
doktoranta darba zinātnisko vadītāju var būt Latvijas habilitētais zinātĦu doktors vai zinātĦu 
doktors, kurš aktīvi piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā savā zinātnes nozarē vai 
apakšnozarē, ko apliecina publikācijas un izstrādāto zinātnisko projektu skaits.  

Doktora studiju programmu realizējošais akadēmiskais personāls veic aktīvu zinātniski 
pētniecisko darbību. TTDI mācībspēki aktīvi piedalās dažādos zinātniskos projektos. 
Akadēmiskais personāls laika periodā no 2004. gada ir piedalījies vai piedalās 6 IZM grantu 
izpildē. Mācībspēki no 2004. gada publicējuši 105 zinātniskos rakstus, tai skaitā 30 ārzemju 
izdevumos.  
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Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai 
par ko liecina arī dzīves un darba gājumu apraksti, pastāvīga pasniedzēju kvalifikācijas 
celšana, metodiskās un zinātniskās izstrādnes. 

TTDI kvalifik ācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam  piedaloties 
organizatoriskajā un metodoloăiskajā darbā, piedaloties starptautiskos projektos, citu 
organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā konsultantiem, kā arī katru gadu piedaloties 
RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs un metodiskajos semināros. 

2006./07. m.g. laikā tika īstenots ESF projekts „RTU akadēmiskā personāla 
tehnoloăiskā prakse Tekstila un apăērbu nozares ražošanas uzĦēmumos”. Seši ATT katedras 
pasniedzēji visa mācību gada laikā reizi nedēĜā stažējās vienā no četriem projektā 
iesaistītajiem uzĦēmumiem. Šī pieredze Ĝaus uzlabot jauno speciālistu sagatavotību, tuvināt 
viĦu teorētiskās zināšanas reālos ražošanas apstākĜos vajadzīgajām kompetencēm. 

Būtiski akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu ietekmē sadarbība, pieredzes 
apmaiĦa citās augstskolās. Piedalīšanās Nordplus Neighbour projektā „Nordic Center for 
Innovative Studies and Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, prof. A.ViĜumsone), 
kur sadarbojas KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras universitāte un Somijas 
Tamperes Tehnoloăiskā universitāte, ir Ĝāvusi iepazīt KauĦas un Tamperes pieredzi nozares 
speciālistu sagatavošanā, apskatīt šo augstskolu mācību un pētnieciskās laboratorijas, 
iepazīties ar vairāku specializācijas lekciju kursu saturu un to pasniegšanas metodoloăiju.  

2007./08. m.g. Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras mācībspēki un darbinieki 
uzsāka darbu Leonardo da Vinci programmas projektā „Inovācijas tekstila nozarē” kā 
partneri e-apmācību programmas moduĜu Apăērbu tehnoloăija, Trikotāžas ražošana un 
Tekstilmateriālu apdare un krāsošana tulkošanai un adaptācijai. Projekta vadošais partneris ir 
Klitra Ltd  (UK), citi partneri: Media Innovations Leeds (UK), TEI of Piraeus, Egaleo 
Athens (Grieėija), University of Minho Guinarães (Portugāle), Gheorghe Asachi Technical 
University of Iasi (Rumānija), University of Maribor (Slovēnija). 

Programmas mācībspēki aktīvi piedalās vietējās un starptautiskās konferencēs. 
Programmā iesaistītie mācībspēki pēdējā gada laikā piedalījušies zinātniskās konferencēs 
Lietuvā, Rumānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Turcijā, Itālij ā u.c.  
 
 
 8.3. Studiju programmā iesaistīto zinātĦu doktoru atbilst ība studiju programmas 

zinātnes nozarei 
 
 Doktora studiju programmā „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” iesaistīto mācībspēku 
atbilstību programmas zinātnes nozarei apliecina fakts, ka viĦi doktora un habilitētā zinātĦu 
doktora zinātnisko grādu ieguvuši tieši programmas zinātnes apakšnozares un specializācijas 
jomās un viĦu zinātniskā darbība saistīta ar šo zinātnes nozari, par ko liecina publikācijas, 
piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos 
(11.pielikums).  
 
 
 8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Akadēmiskā personāla atlase notiek, Ħemot vērā pedagoăisko pieredzi un publikācijas, 
tai skaitā mācību – metodisko literatūru, un izstrādātos zinātniskos projektus.  

Akadēmiskā personāla apmācības un attīstības politika ietver kvalifikācijas celšanu, tai 
skaitā mācoties dažādos kursos, piedalīšanos RTU un citu augstskolu organizētās 
konferencēs, metodiskos un zinātniskos semināros, lasot lekcijas ārvalstu augstskolās, veicot 
konsultatīvo darbību u.c.   
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Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanai izmantotās formas, atbilstoši RTU Senāta 
2001.gada 29.janvāra Senāta lēmumam, atspoguĜotas 8. tabulā. Tabulā norādīts arī 
pasniedzēju skaits, kurš ir izmantojis attiecīgo kvalifikācijas celšanas formu.  

8. tabula 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas formas 

Forma Skaits 
Dažādi kursi, kuru beigšanu apstiprina apliecība un kuru lietderību atzīst 
struktūrvienības vadītājs 

11 

Radošs darbs nozares uzĦēmumos noslēgto savstarpējās sadarbības 
līgumu ietvaros 

6 

Piedalīšanās reālu projektu izpildē 10 
Zinātniskās publikācijas 105 

 

Šādas apmācības formas paredzēts izmantot arī turpmāk.  
Akadēmiskā personāla atjaunošanas politika paredz arī jaunu doktorantu vadītāju 

piesaisti. 2009./2010.m.gadā doktorantu vadītāju tiesības ieguvusi docente Inese Ziemele un 
docente Andra Ulme.  

 
 

 9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
  

Doktora studijas RTU finansē no: 
• valsts budžeta dotācijas doktora studijām; 
• citu institūciju piešėirtajām stipendijām (grantiem); 
• personīgajiem vai juridisko personu līdzekĜiem. 

Doktorantūras budžetu var papildināt mērėziedojumi no Latvijas un ārvalstu 
institūcijām vai privātpersonām, kā arī no RTU struktūrvienībām. Mērėziedojumus RTU 
Doktorantūras studiju daĜa izlieto atbilstoši to novēlējumam.  

Kopējais no Valsts budžeta dotācijas finansēto klātienes doktora studiju gadu laiks ir 3 
gadi. Doktorantūras maksas studijas notiek saskaĦā ar RTU Senātā apstiprinātiem tarifiem. 
Doktora studiju izmaksas, Ħemot vērā nozares un programmas līmeĦa koeficientus, aprēėina 
RTU kanclers un apstiprina RTU Senāts. 2009./2010. studiju gadā noteiktā studiju maksa 
doktora studiju programmā „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” ir 2850 Ls pilna laika (dienas) 
studijām vienam studiju gadam. 

Programmas realizēšanā tiek izmantota šāda materiālā bāze: 
• auditorijas; 
• specializētās laboratorijas; 
• datorzāle; 
• RTU Zinātniskā bibliotēka. 
Programmas realizācijai tiek izmantota arī visa pārējā RTU infrastruktūra (uzskates 

līdzekĜu kabineti, sporta kompleksi, atpūtas telpas, ēdnīcas u.tml.). Tāpat programmu 
apkalpo arī RTU grāmatvedība, studentu lietvedības daĜa, arhīvs u.c. 

Pašnovērtējuma periodā tika pabeigta ESF projekta „Tekstila un apăērbu tehnoloăijas 
studiju procesa modernizācija” īstenošana. Šī projekta ietvaros tika nozīmīgi uzlabota 
laboratoriju materiālā bāze. Vairākas iekārtas tika nopirktas tekstila materiālzinību 
laboratorijai:  
- drānu nodilumizturība un pilingošanās testeris; 
- drānu gaiscaurlaidības testeris; 
- audumu stingrības testeris; 
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- drānu krāsnoturības testeris; 
- drānu virsmas nesamērcējamības testeris; 
- drānu pagarināmības testeris; 
- drānu neburzāmības testeris. 
- gludināmais galds 
- tvaika ăenerators (lineāro izmēru izmaiĦu noteikšanai gludinot un tvaika 

iedarbības rezultātā) 
- sadzīves šujmašīna  
- overloks (paraugu sagatavošanai šuvju stiprības testiem) 
- projektors un ekrāns 
- skeneris 
- dators ar monitoru Universālā testera Instron darbības nodrošināšanai. 

Pārskata periodā jaunās iekārtas sāka lietot arī doktoru darbu izstrādē. 
Materiālu tehnoloăiju un dizaina specializācijas promocijas darbu pētījumiem nopirkta 

iekārta enerăētiskā lauka ietekmes mērīšanai. Mācību un zinātniski pētnieciskiem nolūkiem 
iegādāts Firmas INSTRON Universālais testeris, kas paredzēts materiālu testēšanai stiepes 
deformācijas rezultātā, kā arī programmas pakete iekārtas datorizētai vadībai. 

Atskaites periodā tika atjaunotas programmu TexDesign (Vācija), LECTRA (Francija), 
GRAFIS (Vācija) versijas un iegādāts jauns programmas LECTRA modulis 3D Fit, kas 
realizē plaknē konstruēto apăērbu „laikošanu” uz 3D virtuālā manekena. Šāda programma 
RTU ir vienīgajai no ZiemeĜu un Austrumeiropas reăiona augstskolām. 

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda stipendijas, ievērojami paplašināta TTDI speciālās 
literatūras bibliotēka, t.sk. ar standartiem par pētījumu metodēm. 

 Doktorantiem ir iekārtotas un aprīkotas patstāvīgas darba vietas zinātnisko darbu 
veikšanai. 

Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloăiju nodrošinājuma attīstībā un 
pilnveidošanā. Katram TTDI mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas pieslēgts internetam. 
RTU ir izveidots interaktīvo studiju portāls www.ortus.rtu.lv, ko institūta studenti un 
mācībspēki aktīvi izmanto. Portāls studentu nodrošina ar visu viĦam aktuālo informāciju 
studiju procesa gaitā. Portālā ir pieejami aktuālie mācību materiāli (anotācijas, prasības 
mācību kursa sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāni, lekciju materiāli, nepieciešamā literatūra 
u.c.), informācija par studējošā sekmību un nokārtotajiem mācību priekšmetiem, aktuālie 
ziĦojumi, bibliotēkas informācija, pieeja mācību un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, 
e-pasts utt. Šī portāla ietvaros ir iespējams komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo 
kursu ietvaros arī ar studiju biedriem. Portālā ir izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras 
aptaujas utt. Portāls ir ieviests tikai kopš 2007.gada un tas nepārtraukti tiek pilnveidots un 
uzlabots.  

2009./2010.m.gadā ir uzsākts Ėīpsalas Azenes ielas 18. korpusa  renovācijas projekts. 
Pēc realizācijas korpuss paredzēts TTDI kompaktai izvietošanai ar mūsdienīgām auditorijām, 
visu veidu laboratorijām, darba vietām doktorantiem un pasniedzējiem. 

 
 

 10. Ārējie sakari 
 

 10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis Strazds studentus un pasniedzējus vismaz divas 
reizes mācību gadā informē par nozares aktualitātēm. TTDI zinātnisko semināru darbā 
iesaistās Dr.sc.ing. Jānis MārciĦš – Latvijas Kokapstrādes uzĦēmēju un eksportētāju 
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asociācijas izpilddirektors. Asociētais profesors Vilnis Kazāks ir arī Latvijas Amatniecības 
kameras prezidents. 

2007.gadā TTDI no SIA Solutions saĦēma dāvanā ciparu fotoaparātu, kas atbilst 
tehniskajām prasībām izmantošanai 3D fotomērījumu sistēmā un tiek lietots kā mācību, tā 
pētnieciskajā darbā. SIA „Pionieris 2” nodrošina studējošajiem iespēju strādāt ar viĦu 
datorsistēmām un eksperimentālās ražotnes iekārtām. 

Moderno tekstila tehnoloăiju apguvei, tiek organizētas izbraukuma nodarbībās 
uzĦēmumos “Juglas Manufaktūra” (līdz 2009.gadam), “Valmieras Stiklašėiedra”, ”Rimako”, 
“Rita”, „Klippman Saule”. Apăērbu tehnoloăijas novirzienā studējošiem tiek organizētas 
izbraukuma nodarbības tādos uzĦēmumos kā “Anastasija”, “Solutions”, “Hagitex” u.c.  
 Sadarbībā ar ražošanas uzĦēmumiem tika īstenoti divi ESF projekti:  
“Tekstila un apăērbu tehnoloăijas inženierstudiju prakse apăērbu ražošanas uzĦēmumā” un 
„RTU akadēmiskā personāla tehnoloăiskā prakse Tekstila un apăērbu ražošanas nozares 
uzĦēmumos”. 
 Ar LR NBS atbalstu uzsākta sadarbība ar funkcionālo tekstiliju ražotājfirmu Polartec 
(ASV). 2008.gada oktobrī profesore A.ViĜumsone un doktorants I.Šitvjenkins apmeklēja 
firmas galveno uzĦēmumu Lavrencē (Lawrence), kur firmas vadība un galvenie speciālisti 
iepazīstināja ar jaunākajām uzĦēmuma izstrādēm, kā arī TTDI pārstāvji informēja par 
institūta pētījumu virzieniem. Tika nolemts sākt sadarbību un panākta principiāla vienošanās 
par studentu praksi šajā uzĦēmumā. 
 2008.gada novembrī notika TTDI tikšanās ar absolventiem, bijušajiem darbiniekiem 
un ražošanas uzĦēmumu pārstāvjiem, kas bija veltīta 50.gadadienai kopš atjaunota augstākā 
tekstila nozares izglītība Latvijā. Tikšanās bija sirsnīga un optimistiska, neskatoties uz to, ka 
ražotāji jau smagi izjuta ekonomisko krīzi. Pasākuma organizēšanas laikā tika atjaunoti 
kontakti ar vairākiem uzĦēmumiem un absolventiem. 

 
 10.2. Starpagstskolu un starptautiskā sadarbība  

 
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos. 

Ar Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaĜu tiek realizēta studentu apmācība apăērbu 
datorkonstruēšanā un modelēšanā, savukārt mākslas augstskolas pasniedzēji G.Vīcupe un 
A.EndziĦš māca TTDI studējošajiem kompozīcijas studiju priekšmetus. 

TTDI kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti un rūpnieku 
profesionālajām apvienībām darbojas Latvijas Dizaina fondā, kur viens no svarīgākajiem 
darbības virzieniem ir mācību iestāžu un darba devēju viedokĜu tuvināšana, lai veicinātu 
Latvijas uzĦēmumu spējas ražot konkurētspējīgu produkciju ar augstu pievienoto vērtību. 

Turpinās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăisko universitāti, Zviedrijas Boras universitāti 
un Somijas Tamperes Tehnoloăisko universitāti „Nordplus Neighbour” projektā „Nordic 
Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles”, ko vada KauĦas 
Tehnoloăiskās universitātes profesore E.Strazdiene. RTU dalību projektā koordinē profesore 
S.Kukle, piedalās prof. A.ViĜumsone.  

Šī projekta ietvaros 2007.g. oktobrī Rīgā notika A.ViĜumsones tālmācības kursa 
„Apăērbu projektēšana” testēšana, kurā piedalījās studenti no Tamperes universitātes Somijā 
un projekta vadītāja prof. E.Strazdiene. 

Tai pašā laikā Rīgā notika visu projekta koordinatoru sanāksme, kurā apsprieda kursu 
izmantošanas tehniskos un juridiskos nosacījumus. 

2008./09. Studiju gadā 3 KauĦas Tehnoloăiskās universitātes doktorantes sava 
promocijas darba pētījumu daĜu veica mūsu institūta laboratorijās. 

ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros 2007.g. jūnijā prof. 
A.Vi Ĝumsone nolasīja 8 stundu lekciju kursu par apăērbu 3D projektēšanas problēmām 
Berlīnes Ekonomikas un tehnikas lietišėo zinātĦu universitātē, bet 2008.g. jūnijā prof. 
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Mirella Blaga no Rumānijas Asahi universitātes nolasīja lekciju ciklu Adīto 
gabalizstrādājumu defektu analīze. 

2007.g. oktobrī Sanktpēterburgas Tehnoloăiju un dizaina universitātes (SUTD) 
profesors N.Razdomahins apmeklēja RTU, un  nolasīja lekciju par savu 3D apăērbu 
projektēšanas metodi, kurai pasaulē šobrīd nav analogu.  

Sadarbībā ar uzĦēmumu e-t+t, LIAA un  Boras universitātes Tekstila nodaĜu 
pasākumu Body & Space ietvaros (15.02. – 09.03.2008) RTU notika seminārs Gudro 
audumu izaicinājums un elektronisko tekstiliju darbnīca, kurā piedalījās TTDI studenti kopā 
ar Mākslas akadēmijas un DITF studentiem. Gan seminārā, gan darbnīcas rezultātu 
prezentācijā piedalījās TTDI doktoranti. 

Sadarbībā ar Emdenas (Vācija) universitāti RTU tika organizēti semināri 
“Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” (2009. gada 1.februāris–
31.marts). Ar projektorientētas apmācības metodēm TTDI pasniedzēji iepazinās apmeklējot 
Emdenes universitāti un Oldenburgas/Ostfrieslandes/Wilhelmshavenas Lietišėo zinātĦu 
universitāti. 

Leonardo da Vinci programmas projektā „Innovation Transfer in Textiles” „Lifelong 
Learning Programme (2008.g.oktobris -2010.g.septembris), TTDI sadarbojas ar piecu valstu 
augstskolām University Leed (UK), TEI of Piraeus (Grieėija), Gheorghe Asachi Technical 
University of Iasi (Rumānija), University of Minho (Portugāle), University of Maribor 
(Slovēnija). Sadarbības rezultātā iepazīstam citu valstu profesoru izstrādātos mācību kursus, 
diskutējam par to saturu un meklējam efektīvākos e-apmācību līdzekĜus un metodes. 

Pēdējos gados (arī pateicoties IZM un RTU pētījumu projektiem) institūtā ievērojami 
aktivizējusies sadarbība ar citām fakultātes struktūrvienībām, īpaši Tehniskās fizikas institūtu 
(TF) un Polimērmateriālu institūtu (PI). Projektu īstenošanā iesaistās arī Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloăijas fakultātes (DITF) pētnieki. Pateicoties šai sadarbībai, no 2009.gada 
decembra tiek īstenots ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts 
„Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību 
attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”. Projektā iesaistīti TTDI, TF, PI, DITF, 
kā arī LLU Veterinārmedicīnas fakultātes pasniedzēji, pētnieki, doktoranti, maăistranti. Ir 
paredzēta ari sadarbība ar LU Biotonikas laboratorijas pētniekiem jaunu izstrādājumu 
projektēšanai. 
 

 11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
 

Studiju programmas likvidācijas gadījumā (nokārtojot pārbaudījumus trūkstošajos 
studiju priekšmetos), studenti var pāriet uz mūsu Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 
fakultātes doktorantūras studiju programmu "Materiālzinātne".  

 
 12. Studiju programmas attīstības plāns 

  
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī 

programmas attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, un institūta kopīgs 
uzdevums, kas ietver gan dažādu problēmu analīzi, gan rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu.  

Analizējot studiju programmu, tika noteiktas tās stiprās un vājās puses, kuras 
atspoguĜotas 9.tabulā.      

9.tabula 
Studiju programmas „Tekstila un apăērbu tehnoloăija” 

stipro un vājo pušu vērt ējums 
 

Stiprās puses Vājās puses 
• kvalificēti mācībspēki, kuri pārstāv • morāli novecojušas tekstila 
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Stiprās puses Vājās puses 
visas daudzveidīgās nozares 
specializācijas 

• laba starptautiskā sadarbība 
• labi aprīkotas specializētā apăērbu 

datorprojektēšanas laboratorija un 
tekstilmateriālzinību laboratorija  

• sadarbība ar citām fakultātes un 
universitātes struktūrvienībām 

• regulāra mācību kursu atjaunošana 
• ORTUS lietošana mācību 

organizēšanā  

tehnoloăiju laboratoriju iekārtas 
• nelielās studentu grupas 
• nevienmērīga pasniedzēju 

noslodze 
• doktoranti strādā līdztekus 

mācībām 
• teritoriāli izkaisītās laboratorijas 

neĜauj pietiekami efektīvi un 
savlaicīgi kontaktēties gan 
darbiniekiem, gan studentiem 

• finansiālā nestabilitāte 
Iespējas Risks 

• paplašināt sadarbību ar ārzemju 
augstskolām 

• iesaistīties ES projektos 
• veikt studiju programmas izmaiĦas 

atbilstoši zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem un LR likumdošanai 

• atjaunināt mācībspēku kolektīvu, 
piesaistot doktorantu apmācībai arī 
gados jaunākus pasniedzējus 
 

• nepietiekams palīgpersonāls  
• Ĝoti dārgas modernās laboratoriju 

iekārtas  
• nozares uzĦēmumiem 

pārorientācijas nepieciešamība 
ekonomiskās krīzes apstākĜos 

• ESF doktorantūras atbalsta 
projektu nelielais apjoms un 
pārtraukumi 

• liela mācību maksa, kas pie zema 
inženieru prestiža nepiesaista 
studējošos papildus budžeta 
finansējumam 

• salīdzinoši nelielās algas 
augstskolu pētniekiem un 
mācībspēkiem nepiesaista daĜu 
talantīgo maăistru 

 
 
 

  
Studiju programmas attīstības plāns parādīts 10.tabulā, kas izveidots pamatojoties uz 

stipro un vājo pušu vērtējumu un RTU Senāta apstiprinātajiem „RTU darbības 
stratēăiskajiem mērėiem un uzdevumiem”. 

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

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

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

� infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību 
veicinošs informatīvais un teritoriālais komplekss Azenes ielā 18. 
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10.tabula 

Studiju programmas attīstības plāns 
Nr. 
p.k. 

 
Pasākums 

 
Izpild ītāji 

Pasākumu 
izpildes 
sākums 

 Paaugstināt studiju kvalitāti un padziĜināt studiju 
programmu sasaisti ar mūsdienu lietišėo zinātni 
Latvijā un ārvalstīs, regulāri atjaunot un publicēt 
studiju materiālus latviešu valodā 

Programmas 
direktors, 

priekšmetu 
atbildīgie 

pasniedzēji 

Pastāvīgi 

 Turpināt sistemātisku studiju kursu satura 
atjaunošanu, īpašu uzmanību veltot ārzemēs publicēto 
jauno zinātnisko viedokĜu analīzei un izmantošanai 

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 

Pastāvīgi 

 Pilnveidot doktorantu komplektēšanas sistēmu un 
tēmu izvēli, paplašināt talantīgu studentu gatavošanu 
doktorantūrai un iesaisti pētnieciskā darbā, sākot jau 
ar bakalaura un maăistrantūras studijām 

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 

Pastāvīgi 

 Plašāk piesaistīt doktorantus zinātnisko grantu un 
līgumdarbu izpildē, sākot jau no pirmā studiju gada 

Grantu un 
līgumdarbu 

vadītāji 

Pastāvīgi 

 Nodrošināt informāciju par iespējām publicēties 
ārvalstu zinātniskos izdevumos 

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 

Pastāvīgi 

 Regulāri veikt darba devēju un savā specialitātē 
strādājošo doktorantu aptauju, apkopot aptaujas 
rezultātus un pilnveidot tos studiju procesa 
pilnveidošanā 

Programmas 
direktors 

Reizi studiju 
gadā 

 Izpētīt iespējas par vieslektoru piesaistīšanu 
doktorantu apmācībā 

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 

Pastāvīgi 

 
 

Attīstības plāns paredz arī tālāku programmas pilnveidošanu un jaunu doktorantu 
uzĦemšanu, Ħemot vērā, ka jauni zinātĦu doktori ir nepieciešami Latvijas tautsaimniecībā, kā 
arī pedagoăiskā darbā Latvijas augstskolās un citās mācību iestādēs. Plānā paredzēta tālāka 
doktorantūras programmas kvalitatīva attīstība un doktorantu sagatavošana, Ħemot vērā 
tautsaimniecības un izglītības prasības. Atbilstoši plānam TTDI doktorantūrā ik gadus 
paredzēts uzĦemt 3-4  doktorantus. 

Paredzēta turpmāka stažēšanās iespēju nodrošināšana ārvalstu universitātēs, kā arī 
lielāka iespēju nodrošināšana piedalīties ar referātiem un ziĦojumiem nozīmīgākajās 
starptautiskajās konferencēs un semināros. 

Paredzēts regulāri analizēt doktorantūras programmas īstenošanu un veikt tajā 
nepieciešamās izmaiĦas un papildinājumus. 
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 1.PIELIKUMS 

Akreditācijas lapa (2004.g) 
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 2.PIELIKUMS 

Studiju programma 

 

 STUDIJU PROGRAMMA 

 
Nozare Materiālzinātne 
Programmas nosaukums: Tekstila un apăērbu tehnoloăija 
Studiju līmenis: Doktora studijas  
Izglītības klasifikācijas kods:  

Iepriekšējā izglītība:  
 
 
 
 
 
 

- inženierzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds apăērbu vai tekstila 
tehnoloăijā vai tiem pielīdzināms grāds; 

- maăistra profesionālais grāds materiālu dizainā un 
tehnoloăijā; 

- profesionālais maăistra grāds apăērbu un tekstila tehnoloăijā; 
- augstākā tehniskā izglītība kādā no tekstila vai apăērbu 

tehnoloăijas nozarēm, kas iegūta līdz 1994. Gada 31. 
Augustam un strādāts zinātniskais darbs šajā nozarē. 

Studiju apjoms: 
144  kredītpunkti (KP)- līdz 2009./10.akad.gadam vai 
192 kredītpunkti (KP) sākot ar 2010./11. Akad. Gadu 

Īstenošanas forma (veids): pilna laika studijas 

Nominālais studiju ilgums: 
3 gadi līdz 2009./10.akad.gadam vai 
4 gadi sākot ar 2010./11. Akad. Gadu 

Iegūstamais grāds 
 

InženierzinātĦu �rogram materiālzinātnes nozares tekstila un 
apăērba tehnoloăijas apakšnozarē 

Programmas akreditācija:  
Programmas direktors Prof. Ausma ViĜumsone 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE    
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte 
Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūts 
 
 
 
 

 Studiju progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē 
1997.g 27.janvārī, prot.Nr. 417, pārapstiprināta 
RTU Senātā 2001.g 29.oktobrī, prot.Nr.462, 
pārstrukturēta un apstiprināta RTU Senātā 
2004.g. 23.februārī, prot.Nr.484, pārstrukturēta 
un apstiprināta RTU Senātā 2009.g. 29.jūnijā, 
prot.Nr.533, mainīts studiju laiks RTU Senātā 
2010.g. 29.martā, prot. Nr.539 un slēgts 
specializācijas bloks ”Tekstilmašīnu mehānika” 
ar RTU prorektora 2010.g. 17.maija rīkojumu  
Nr.04000-11/33  
 
RTU zinātĦu prorektors                                      
L.Ribickis 

 
SaskaĦots: 
Promocijas padomes RTU P-11  
Priekšsēdētājs                           S.Kukle 
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Studiju �rogramme� šifrs  
WDV0 
UzĦemšana ar 2010./2011. 
Akad.g. 
 

 Studiju saturs Apjoms 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  15 KP 
1. Zinātnisko darbu metodoloăija 5 KP 
2. PatēriĦa preču materiālu pētniecība 5 KP 
3. Pedagoăiskā prakse specialitātē 5 KP 
   

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI   21 KP 
 Specializējošie priekšmeti   

B.1. Tekstila tehnoloăija 21 KP 
1.1. Tekstilmateriālu pētniecība 5 KP 
1.2. Progresīvā aušanas tehnoloăija 10 KP 
1.3. Adīšanas procesu izpēte 10 KP 
1.4. Modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu izpēte 5 KP 
1.5. Zinātniskie semināri specializācijā 6 KP 

   
B.2. Apăērbu tehnoloăija 21 KP 
2.1. Tekstilmateriālu pētniecība 5 KP 
2.2. Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība 10 KP 
2.3. Apăērbu tehnoloăijas izpētes metodes 10 KP 
2.4. Apăērbu projektēšanas metodoloăija 5 KP 
2.5. Šūšanas iekārtu kvalitātes eksperimentālo pētījumu lietišėās 

metodes 
10 KP 

2.6. Zinātniskie semināri specializācijā 6 KP 
   

B.3. Materiālu tehnoloăija un dizains 21 KP 
3.1. Dizaina teorija 5 KP 
3.2. Industriāla dizaina konceptuāli modeĜi 5 KP 
3.3. Dizaina pētījumi un problēmu risināšana 5 KP 
3.4. Zinātniskie semināri specializācijā 6 KP 

   
C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI   6 KP 
   

D. ZINĀTNISKAIS DARBS 150 KP 
   
                                                           Kopā 192 KP 

 
Programma akceptēta Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas  fakultātes domes 2010. G. 
22.aprīĜa sēdē, prot. Nr.11. 

Priekšsēdētājs  
 
 
Programma izvērtēta Tekstila un apăērbu tehnoloăijas  nozares studiju �rogramme 
komisijas sēdē 

Priekšsēdētājs  
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 3.PIELIKUMS 

RTU Senāta lēmums Nr.533 par izmaiĦām doktorantūras studiju 
programmas struktūrā un RTU doktorantūras nolikums 

 
 
 

SENĀTA LĒMUMS  
no RTU 2009. gada 29. jūnija Senāta sēdes (protokols Nr.533) 

  
Par izmaiĦām doktorantūras studiju programmu strukt ūrā un RTU doktorantūras 

nolikumā 
  
            Ievērojot RTU Senāta studiju kvalitātes un programmu komisijas un šīs komisijas 
izveidotās darba grupas ieteikumus par svešvalodu apmācību: 
  

1. IzĦemt no doktorantūras studiju programmu obligātās izvēles priekšmetu bloka 
svešvalodas (6 KP) aizstājot tās ar specializācijas obligātās izvēles priekšmetiem. 

2. Sakarā ar svešvalodas priekšmetu izĦemšanu no doktorantūras studiju programmām, 
veikt nepieciešamos labojumus Senāta 27.03.06. (protokols Nr. 503) apstiprinātajā 
RTU Doktorantūras nolikumā un apstiprināt to jaunā versijā. 

3. Atzīt par spēkā neesošu 2006. gada 27. marta Senāta sēdē (protokols Nr.503) 
apstiprināto RTU Doktorantūras nolikumu. 

  
RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES DOKTORANTŪRAS NOLIKUMS  

  
1. Vispārējie noteikumi  
1.1. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) doktorantūras mērėis ir nodrošināt doktora studiju 
programmu īstenošanu RTU, lai sagatavotu speciālistus ar doktora zinātnisko grādu. 
1.2. RTU organizē doktorantūru saskaĦā ar " Augstskolu likumu" ,”Zinātniskās darbības 
likumu”, "Izglītības likumu" , „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešėiršanas 
(promocijas) tiesību deleăēšanu augstskolām” (MK 27.12.2005. noteikumi Nr. 1000), 
"Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem (MK 27.12.2005. 
noteikumi Nr. 1001)", Augstākās Izglītības padomes lēmumu Nr. 62 "Noteikumi par 
doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu", RTU Satversmi, RTU Senāta 
lēmumiem, RTU apstiprinātām doktora studiju programmām un šo nolikumu. 
1.3. RTU doktora studijas noteiktā studiju programmā tiek uzsāktas pēc RTU Senāta lēmuma 
un licences saĦemšanas. Senāts lēmumu pieĦem, pamatojoties uz institūta padomes 
(fakultātes domes) pieĦemtajiem priekšlikumiem par doktorantūras studiju uzsākšanu 
attiecīgajā zinātnes nozarē un apakšnozarē vai starpnozarēs pēc attiecīgās promocijas 
padomes rekomendācijas. Divu gadu laikā licencētai studiju programmai ir jāveic 
akreditācija. 
1.4. Doktora studijas noteiktā studiju programmā slēdz ar RTU Senāta lēmumu, pamatojoties 
uz RTU zinātĦu prorektora iesniegumu. 
1.5. Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt: 
1.5.1. pēc sekmīgi pabeigtām pilna laika studijām akreditētā doktora studiju programmā, 
kurā doktorants apgūst teorētiskus kursus, iegūst praktiskas iemaĦas zinātniskajā, 
pētnieciskajā un pedagoăiskajā darbā un patstāvīgi izstrādā promocijas darbu; 
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1.5.2. pēc sekmīgi pabeigtā nepilna laika studijām akreditētā doktora studiju programmā, 
kurā doktorants apgūst noteiktus teorētiskus kursus, iegūst praktiskas iemaĦas zinātniskajā 
un pētnieciskajā darbā un patstāvīgi izstrādā promocijas darbu; 
1.5.3. ja pretendents patstāvīgi izstrādājis promocijas darbu un nokārtojis eksāmenus 
izraudzītajā zinātnes nozarē, tad viĦa akadēmiskā darbība var tikt pielīdzināta noteiktās 
doktora studiju programmas prasībām. 
  
2. RTU doktorantūras darbības vadība 
2.1. RTU doktorantūras darbību realizē Doktorantu studiju daĜa un to pārrauga ZinātĦu 
prorektors. 
2.2. RTU ZinātĦu prorektors pārrauga: 
2.2.1. doktora studiju programmu izstrādāšanu; 
2.2.2. promocijas darba vadītāja tiesību apstiprināšanu RTU Senātā; 
2.2.3. doktorantūras eksāmenu kārtošanu. 
2.3. RTU ZinātĦu prorektors pārstāv RTU doktorantūras intereses Izglītības un zinātnes 
ministrijā, Latvijas Zinātnes padomē, Augstākās izglītības padomē jaunu dokumentu 
izstrādes procesā, kā arī konkursu rīkošanā. 
2.4. Doktorantu studiju daĜas galvenie pienākumi ir: 
2.4.1. doktorantūras darbības organizācija; 
2.4.2. doktorantu reăistra izveidošana un koriăēšana; 
2.4.3. doktorantu individuālo darba plānu reăistra izveidošana un plānu izpildes pārraudzība; 
2.4.4. konkursa organizēšana uzĦemšanai doktorantūrā; 
2.4.5. ikgadējā izdevuma " RTU doktorantūra" publicēšana; 
2.4.6. rīkojumu sagatavošana par doktora grāda piešėiršanu, atskaitīšanu no doktorantūras un 
par doktora diplomu izsniegšanu; 
2.4.7. doktora diplomu izsniegšanas organizēšana. 
  
3. Doktora studiju programmas 
3.1. RTU īsteno doktora studijas RTU Senātā apstiprinātajās, licencētajās un akreditētajās 
doktora studiju programmās. 
3.2. RTU doktora studiju programmu kādā no studiju virzieniem izstrādā profesora grupa vai 
katedra attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē, saskaĦo ar atbilstošo promocijas padomi, 
apstiprina institūta padomē (fakultātes Domē) un iesniedz ZinātĦu prorektoram. Doktora 
studiju programmā ir fiksēts: 
3.2.1. studiju obligāto un izvēles priekšmetu saraksts ar to apjomam atbilstošo kredītpunktu 
skaitu; 
3.2.2. zinātniski pētnieciskā darba apjoms; 
3.2.3. nepieciešamā iepriekšējā izglītība studiju uzsākšanai un citi ar to saistītie programmas 
īstenošanas nosacījumi; 
3.2.4. studiju satura un realizācijas apraksts. 
3.3. Pilna laika studiju ilgums doktorantūrā ir 3 gadi. Vienā studiju gadā ir 52 nedēĜas, no 
kurām 4 ir atvaĜinājuma nedēĜas. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti (KP). 
3.4. Nepilna laika studiju ilgums doktorantūrā ir 4 gadi un veicamais darba apjoms ir vienāds 
ar klātienes studijām doktorantūrā. Studiju apjoms ir 144 KP. 
3.5. Pilna laika studijas doktorantūrā, izmantojot akadēmisko atvaĜinājumu, var ilgt līdz 5 
gadiem. 
3.6. Nepilna laika studijas doktorantūrā, izmantojot akadēmisko atvaĜinājumu, var ilgt līdz 7 
gadiem. 
3.7. Doktora studiju programmā paredzētie 144 KP tiek sadalīti šādi: 
3.7.1. obligātie virziena priekšmeti - 15 KP; 
3.7.2. obligātās izvēles specializācijas priekšmeti - 21 KP; 
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3.7.3. brīvās izvēles priekšmeti - 6 KP (RTU rekomendē: svešvalodas – 6 KP, pedagoăiju - 4 
KP, psiholoăiju - 4 KP, patentmācību - 2 KP vai prezentācijas mākslu - 2 KP); 
3.7.4. zinātniskais darbs promocijas darba sagatavošanai - 102 KP. 
3.8. Doktora studiju darba plāni tiek saskaĦoti Doktorantu studiju daĜā un tos apstiprina RTU 
zinātĦu prorektors. 
  
4. Noteikumi par tiesībām studēt doktorantūrā 
4.1. Tiesības pieteikties doktora studijām Rīgas Tehniskajā universitātē ir Latvijas pilsoĦiem 
un personām, kurām izdota LR nepilsoĦa pase, kā arī personām, kurām izsniegtas pastāvīgās 
uzturēšanās atĜaujas. Doktora studijās uzĦem personas ar izglītību apliecinošiem 
dokumentiem, kas atbilst RTU maăistra grāda līmenim atbilstošā vai līdzīgā zinātĦu nozarē. 
Līdz dokumentu iesniegšanai doktorantūras reflektantam ir jāvienojas ar doktora studiju 
programmas vadītāju par iespējamo promocijas darba vadītāju un jāsaĦem tā piekrišana. 
Reflektantiem, kuriem nav LR izdots maăistra diploms, bet ir izglītības dokuments, kas 
pielīdzināms šādam izglītības līmenim, 
jāveic pielīdzināšana fakultāšu zinātniskajās komisijās. Ārzemēs iegūtajiem izglītības 
dokumentiem pielīdzināšanu apstiprinošus dokumentus izsniedz Akadēmiskajā Informācijas 
centrā. 
4.2. Studijas pilna laika doktorantiem apmaksā no valsts budžeta dotācijas, paša vai citiem 
fizisko vai juridisko personu līdzekĜiem. Nepilna laika studijas apmaksā studējošais vai cita 
fiziska vai juridiska persona. 
4.3. Līdz dokumentu iesniegšanas sākumam RTU Zinātnes padomē katrā pilna laika doktora 
studiju programmā tiek noteikts uzĦemamo doktorantu skaits par valsts budžeta dotācijas 
līdzekĜiem un par maksu. Dotā informācija tiek publiskota RTU mājas lapā. 
4.4. Dokumentu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas 
pieejamību un pretenziju izskatīšanu nodrošina RTU Doktorantu studiju daĜa. 
4.5. RTU doktora studijās var iestāties reflektanti arī no citām augstskolām, kuri nav beiguši 
RTU maăistratūru, bet ir izvēlējušies iespējamo promocijas darba vadītāju, kam piešėirtas 
promocijas darba vadīšanas tiesības. Ja iespējamais promocijas darba vadītājs ir no citas 
mācību vai zinātniskās iestādes, reflektantam jāizvēlas otrs iespējamais promocijas darba 
vadītājs arī no RTU. 
  
5. Doktora studiju finansēšana 
5.1. Doktora studijas RTU finansē no: 
5.1.1. valsts budžeta dotācijas doktora studijām; 
5.1.2. citu institūciju piešėirtajām stipendijām (grantiem); 
5.1.3. personīgajiem vai juridisko personu līdzekĜiem. 
5.2. Doktorantūras budžetu var papildināt mērėziedojumi no Latvijas un ārvalstu institūcijām 
vai privātpersonām, kā arī no RTU struktūrvienībām. Mērėziedojumus RTU Doktorantu 
studiju daĜa izlieto atbilstoši to novēlējumam. 
5.3. Kopējais no Valsts budžeta dotācijas finansēto pilna laika doktora studiju laiks ir 3 gadi. 
5.4. Doktorantūras maksas studijas notiek saskaĦā ar RTU Senātā apstiprinātiem tarifiem. 
5.5. Doktora studiju izmaksas, Ħemot vērā nozares un programmas līmeĦa koeficientus, 
aprēėina RTU kanclers un apstiprina RTU Senāts. 
5.6. Nepilna laika doktora studijas ir par maksu. 
5.7. No mācību maksas var tikt atbrīvoti: 
5.7.1. RTU pamatdarbā vismaz ar 0,5 slodzi strādājošie akadēmiskā personāla un mācību 
palīgpersonāla darbinieki, kuri ir nostrādājuši RTU pamatdarbā ne mazāk kā 3 gadus un 
turpina strādāt; 
5.7.2. RTU pamatdarbā vismaz ar 0,5 slodzi strādājošo darbinieku (kuri ir nostrādājuši RTU 
pamatdarbā ne mazāk kā 10 gadus un turpina strādāt) bērni, kuri sekmīgi mācās RTU; 
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5.7.3. RTU pensionēto darbinieku (darba stāžs RTU ne mazāks par 15 gadiem) bērni, kuri 
sekmīgi mācās RTU. 
5.8. No valsts budžeta dotācijas finansētie pilna laika doktoranti saĦem stipendiju. Stipendiju 
piešėiršanas kārtību nosaka RTU Stipendiju piešėiršanas nolikums. No citiem avotiem 
finansēto doktorantu stipendijas apjomu nosaka finansējuma piešėīrēja institūcija. 
5.9. No valsts budžeta dotācijas apmaksāto doktora studiju stipendiju izmaksas tiek 
pārtrauktas, ja doktorants atrodas akadēmiskajā atvaĜinājumā vai ir nesekmīgs. 
5.10. Stipendiju pilna laika  doktorantam piešėir konkursa kārtībā uz vienu semestri pēc 
iepriekšējā semestra sekmēm vai imatrikulācijas konkursa rezultātiem. 
5.11. Uz stipendijas saĦemšanu var pretendēt studējošie valsts budžeta finansētajās studiju 
vietās, kuri: 
5.11.1. sekmīgi nokārtojuši visus paredzētos pārbaudījumus līdz kārtējās eksāmenu sesijas 
beigu datumam; 
5.11.2. studē augstākās izglītības programmā un veic pedagoăisko un zinātnisko darbību 
augstākās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādes dibinātā bezpeĜĦas zinātniskajā 
vai mācību uzĦēmumā (institūtā, centrā un citā uzĦēmumā), kā arī zinātniskajā, izglītības 
iestādē, ja tā piedalās augstākās izglītības programmu īstenošanā. 
  
6. Valsts budžeta dotāciju finansēto doktora studiju organizēšana 
6.1. RTU Senāts, balstoties uz RTU Zinātnes padomes priekšlikumiem, pieĦem lēmumu par 
uzĦemamo doktorantu skaitu un nosaka valsts budžeta dotācijas finansēto vietu skaitu studiju 
programmās. 
6.2. Ieskaitīšana pilna laika doktora studijās notiek katru gadu augusta un septembra mēnesī. 
Pārējā laikā ieskaitīšana doktorantūrā tiek saskaĦota ar RTU zinātĦu prorektoru. 
6.3. Ieskaitīšana nepilna laika doktorantūrā notiek visu mācību gadu. 
  
7. Noteikumi par doktora studiju uzsākšanu 
7.1. Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti: 
7.1.1. RTU rektoram adresēts iesniegums; 
7.1.2. Maăistra diploma kopija, uzrādot tā oriăinālu (vai tam pielīdzināms izglītības 
dokuments, ievērojot punkta 4.1. prasības); 
7.1.3. Promocijas darba iespējamā vadītāja rekomendācija ar atbilstošās doktora studiju 
programmas vadītāja vīzu; 
7.1.4. Pretendenta dzīves un darba gājums (CV); 
7.1.5. Pases kopija reflektantiem, kuri beiguši citas mācību iestādes; 
7.1.6. Individuālais darba plāns pirmajam mācību gadam ar paredzamā promocijas darba 
temata nosaukumu un pamatojumu, ko paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba 
vadītājs; 
7.1.7. Publikāciju saraksts un to kopijas (ja tādas ir); 
7.1.8. Rekomendācijas (ja tādas ir). 
7.2. Ieskaitīšanu doktorantūrā attiecīgajā doktora studiju programmā un fakultātē noformē ar 
RTU zinātĦu prorektora rīkojumu, pamatojoties uz RTU Doktorantu uzĦemšanas konkursa 
komisijas, kuras sastāvā ir ZinātĦu prorektora vietnieks, Doktorantu studiju daĜas vadītājs un 
fakultāšu dekānu vietnieki zinātniskajā darbā, pozitīvu lēmumu. Informācija par attiecīgo 
prorektora rīkojumu tiek ievadīta RTU datortīkla studējošo masīvā. 
7.3. Katram doktorantam tūlīt pēc studiju uzsākšanas, pamatojoties uz institūta padomes 
(fakultātes Domes) priekšlikumu, ar zinātĦu prorektora rīkojumu tiek apstiprināts promocijas 
darba vadītājs. 
  
8. Doktora studiju norise un kvalitātes vadība 
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8.1. Par promocijas darba vadītāju var būt habilitētais zinātĦu doktors vai zinātĦu doktors, 
kurš aktīvi piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā savā zinātnes nozarē vai apakšnozarē, ko 
apliecina publikācijas un izstrādāto zinātnisko projektu atskaites. 
8.2. Promocijas darba vadītāja tiesības piešėir RTU Senāts, pamatojoties uz institūta 
Padomes (fakultātes Domes vai Zinātnes komisijas) lēmumu un atbilstošās promociju 
padomes rekomendāciju. RTU profesoriem un asociētiem profesoriem promocijas darba 
vadītāja tiesības tiek piešėirtas līdz ar ievēlēšanu šajā amatā. 
8.3. Promocijas darba vadītājs konsultē doktorantu promocijas darba izstrādāšanas 
jautājumos, zinātnisko publikāciju sagatavošanā un kontrolē viĦa doktora studiju darba plāna 
izpildi. 
8.4. Katram profesoram – promocijas darba vadītājam - ir tiesības vienā gadā pieĦemt divus 
no valsts budžeta finansētus pilna laika studiju doktorantus, bet asociētam profesoram vai 
docentam un citiem – attiecīgi vienu no valsts budžeta finansētu pilna laika studiju 
doktorantu. 
8.5. Kopējais no valsts budžeta finansētais doktorantu skaits profesoram nedrīkst būt lielāks 
par 5, bet zinātĦu doktoram (asociētam profesoram vai docentam un citiem) - ne lielāks par 
3. Ja piecu gadu laikā viena promocijas darbu vadītāja vadībā doktora zinātnisko grādu ir 
ieguvuši mazāk nekā 50% no viĦa klātienes doktorantu skaita, kuri finansēti no valsts 
budžeta, un kuriem doktorantūra būtu jābeidz, tad šādam promocijas darbu vadītājam ar 
attiecīgās fakultātes Domes lēmumu samazina atĜauto pieĦemamo doktorantu skaitu. 
8.6. Doktoranti strādā pēc katram mācību gadam sastādītiem individuālajiem darba plāniem, 
kas saskaĦoti ar promocijas darbu vadītājiem un apstiprināti institūtu padomju (fakultāšu 
domju vai ZinātĦu komisiju) sēdēs. 
8.7. Doktoranta individuālais darba plāns satur: 
8.7.1. attiecīgam studiju programmas virzienam atbilstošu studiju plānu; 
8.7.2. promocijas darba tēmas nosaukumu un pamatojumu; 
8.7.3. zinātniskā darba izpildes etapus, atzīmes par izpildi un atestāciju; 
8.7.4. kvalifikācijas celšanas pasākumus (pedagoăiskais darbs ar studentiem, piedalīšanās 
zinātniskajos semināros, konferencēs, simpozijos u.c.); 
8.7.5. publikāciju plānu ar atzīmēm par tā izpildīšanu. 
8.8. Doktoranta pedagoăiskais darbs RTU ir obligāts un apmaksāts pilna laika doktorantūras 
studiju laikā. Minimālais pedagoăiskajā darbā nostrādātais laiks atbilst 4 KP studiju 
apjomam. 
8.9. Pilna laika doktorants saĦem ikgadēju atvaĜinājumu 4 kalendāro nedēĜu apjomā. 
Kompensācija par gada laikā neizmantoto atvaĜinājumu netiek piešėirta. 
8.10. Nodarbības doktorantiem organizē par studiju programmu atbildīgā struktūrvienība. 
8.11. RTU doktorantus pārskaita nākošajā studiju gadā ar institūta direktora (fakultātes 
dekāna) rīkojumu, pamatojoties uz atestācijas rezultātiem par doktorantūras attiecīgā mācību 
gada darba plāna sekmīgu izpildi. Atestāciju veic fakultātes Zinātniskā komisija. 
8.12. Doktorants uz laiku var pārtraukt studijas slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēĜ un 
pēc tam tās turpināt. Doktorantūras studiju pārtraukums (akadēmiskais atvaĜinājums) tiek 
noformēts ar fakultātes dekāna rīkojumu. Kopējais akadēmiskā atvaĜinājuma laiks pilna laika 
studiju doktorantiem nedrīkst būt lielāks par 2 gadiem. Nepilna laika doktorantiem kopējais 
akadēmiskā atvaĜinājuma laiks nedrīkst būt lielāks par 3 gadiem. Akadēmisko atvaĜinājumu 
drīkst noformēt ne vairāk kā 2 reizes. 
8.13. Doktorantu, kurš neizpilda savu individuālo darba plānu, pamatojoties uz promocijas 
darba vadītāja priekšlikumu un institūta padomes (fakultātes domes) sēdes lēmumu, atskaita 
no doktorantūras ar RTU zinātĦu prorektora rīkojumu. 
8.14. RTU doktoranta personīgā lieta ar studiju dokumentiem, tajā skaitā doktorantūras 
eksāmenu rakstiskajiem materiāliem, tiek glabāta lietvedību nodrošinošajā struktūrvienībā. 
Doktoranta personīgā lieta tiek nodota RTU arhīvā. 
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9. Noteikumi par promocijas eksāmenu kārtošanas procedūru  
9.1. Doktorantam studiju laikā doktorantūrā jānokārto 3-5 eksāmeni un ieskaites atbilstoši 
studiju plānam 42 KP apjomā, kas veicams šādi: 
9.1.1. eksāmens(i) obligātajos virziena priekšmetos (apakšnozarē) - 15 KP; 
9.1.2. eksāmens(i) vai ieskaite(s) obligātās izvēles specializācijas priekšmetos - 21 KP; 
9.1.3. ieskaites vai eksāmeni brīvās izvēles priekšmetos - 6 KP. 
9.2. Lūgumu atĜaut kārtot eksāmenus un ieskaites doktorants iesniedz: 
9.2.1. atbilstošās promocijas padomes priekšsēdētājam - eksāmeniem un ieskaitēm 
obligātajos virziena un obligātās izvēles priekšmetos; 
9.2.2. atbilstošo institūtu vadītājiem – ieskaitēm vai eksāmeniem brīvās izvēles priekšmetos. 
9.3. Promocijas padomes priekšsēdētājs eksāmenu un ieskaišu pieĦemšanai obligātajos 
virziena un obligātās izvēles specializācijas priekšmetos nozīmē komisiju trīs personu 
sastāvā, no kurām vismaz viena ir profesors un pārējās – zinātĦu doktori. 
9.4. Eksāmeniem vai ieskaitēm brīvās izvēles priekšmetos atbilstošais institūta vadītājs 
nozīmē komisiju trīs mācībspēku sastāvā. 
9.5. Visi doktorantūras eksāmeni un ieskaites tiek kārtoti rakstiski. Pēc eksaminācijas 
komisijas locekĜu vairākuma pieprasījuma doktorantam rakstiskais teksts eksāmena laikā ir 
jāpaskaidro mutvārdos. 
9.6. Obligātajos virziena un obligātās izvēles specializācijas priekšmetos eksāmenu un 
ieskaišu rezultātus noformē ar protokolu, kas sastādīts trijos eksemplāros un kuru paraksta 
visi eksaminācijas komisijas locekĜi. Viens protokola eksemplārs tiek pievienots doktoranta 
personīgajai lietai, otrs eksemplārs tiek nosūtīts Doktorantu studiju daĜai, bet trešais 
eksemplārs tiek izsniegts doktorantam, lai vēlāk pievienotu dokumentiem pie disertācijas 
iesniegšanas aizstāvēšanai promocijas padomē. 
  
10. Promocijas darba iesniegšana 
10.1. Zinātniskā grāda saĦemšanai pretendents augstskolā, kurai ir deleăētas promocijas 
tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē, iesniedz šajā Promocijas padomē sekojošus dokumentus: 
10.1.1. iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu; 
10.1.2. promocijas darbu vienā eksemplārā; 
10.1.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā un angĜu valodā sešos eksemplāros; 
10.1.4. augstskolas izziĦu par programmas izpildi, t.sk. par eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā 
nozarē un apakšnozarē; 
10.1.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); 
10.1.6. promocijas darba rezultātus atspoguĜojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to 
kopijas; 
10.1.7. izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas struktūrvienības (kurā 
izstrādāts promocijas darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā 
zinātnisko novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu. 
10.2. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir 
līdzautori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā iekĜauto 
publikāciju līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai šo publikāciju 
korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta personisko ieguldījumu 
publikāciju sagatavošanā. 
  
11. Doktora studiju pabeigšana 
11.1. RTU doktora studijas skaitās pabeigtas, ja ir nokārtoti visi doktora studiju darba plānā 
paredzētie eksāmeni un promocijas darbs iesniegts doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai 
attiecīgajā promocijas padomē, kā arī veikta publiska aizstāvēšana. Ar promocijas darbu 
zinātniskā grāda pretendents apliecina, ka viĦš ir patstāvīgi veicis oriăinālu zinātnisku 
pētījumu, prot patstāvīgi plānot pētījumu, ir apguvis pētījumu veikšanas metodoloăiju un 
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darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un 
izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. 
11.2. RTU doktorantam tiek izsniegta apliecība par doktora studiju programmas teorētiskās 
daĜas izpildi, ja, beidzoties studiju laikam doktorantūrā, ir nokārtoti visi doktora studiju darba 
plānā paredzētie eksāmeni un promocijas darbs izstrādāts vismaz 75 % apmērā, ko apliecina 
atbilstošās fakultātes zinātĦu komisijas pozitīvs vērtējums (lēmums). Apliecībā tiek norādīti 
nokārtotie promocijas eksāmeni, to novērtējums un datums, kā arī promocijas darba 
nosaukums. Apliecību paraksta ZinātĦu prorektors un promocijas darba vadītājs. 
11.3. Doktorantu atskaita no RTU doktorantūras par nesekmību, ja, beidzoties apmācības 
laikam doktorantūrā, nav nokārtoti visi doktora studiju plānā paredzētie eksāmeni un/vai nav 
izstrādāts promocijas darbs vismaz 75 % apmērā. 
11.4. RTU zinātĦu prorektors, pamatojoties uz attiecīgo institūtu (fakultāšu) lēmumiem, 
izdod rīkojumu gan par atskaitīšanu no RTU doktorantūras sakarā ar doktora studiju 
teorētiskās daĜas izpildi, gan par atskaitīšanu nesekmības dēĜ, kā arī iepriekš neminētajos 
gadījumos. Lietvedība tiek saglabāta RTU arhīvā. 
  
12. Pārējie noteikumi  
12.1. Doktora zinātnisko grādu personai piešėir pēc sekmīgas promocijas darba 
aizstāvēšanas Promocijas padomē. Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) 
kārtību nosaka Ministru kabinets. 
12.2. Pamatojoties uz promociju padomes lēmumu par zinātniskā grāda piešėiršanu, RTU 
rektors izdod rīkojumu par doktora zinātniskā grāda piešėiršanu doktorantam un viĦa 
atskaitīšanu no RTU doktorantūras. Doktora diplomu paraksta RTU rektors un attiecīgās 
promociju padomes priekšsēdētājs. 
12.3. Pamatojoties uz rīkojumu par doktora zinātniskā grāda piešėiršanu doktorantam, RTU 
zinātĦu prorektors izdod rīkojumu par LR Ministru kabineta apstiprināta universitātes 
doktora diploma izsniegšanu. 
  
Senāta priekšsēdētāja: M.Jure 
Gatavo: R.Kleine 
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 4.PIELIKUMS 

RTU Senāta lēmums Nr.539 par izmaiĦām doktorantūras studiju 
programmu ilgumā  

 

 

 

SENĀTA LĒMUMS  
no RTU 2010. gada 29. marta Senāta sēdes (protokols Nr.539) 

  
Par izmaiĦām doktorantūras studiju programmu ilgumā  

  
          Ievērojot RTU Senāta Zinātnes komisijas 2010. gada  16. marta sēdes (protokols 
Nr.01-10/03) ieteikumus par izmaiĦām doktorantūras studiju programmu ilgumā: 

  
1. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 22.01.2010. vēstuli RTU Nr.1-13/641 
„Par iespējām realizēt četrgadīgās doktora studiju programmas” un Augstākās izglītības 
padomes 18.02.2010. vēstuli RTU Nr.09 „Par pāreju uz četrgadīgo doktora studiju 
programmu realizāciju”, ar mērėi uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti un paaugstināt 
sekmības līmeni, atbalstīt RTU pāreju uz četrgadīgām doktora studiju programmām.  
 2. Lai uzsāktu pāreju uz četrgadīgām doktora studiju programmām, zinātĦu prorektora 
dienestam sadarbībā ar studiju programmu direktoriem līdz 15. 04. 2010. izveidot grafiku 
studiju programmu pārakreditācijai; 
3. ZinātĦu prorektora dienestam sadarbībā ar Senāta Zinātnes komisiju līdz 10.06.2010. 
sagatavot un iesniegt apstiprināšanai pēc piekritības nepieciešamos grozījumus RTU tiesību 
aktos. 
Senāta priekšsēdētāja M.Jure 
  
Gatavo:R.Kleine 
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 5.PIELIKUMS 

Prorektora rīkojums par specializācijas bloka „Tekstilmašīnu 
mehānika” slēgšanu  
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 6.PIELIKUMS 

Studiju plāns 3-gadīgām studijām  
 

Studiju plāns doktorantūras programmā WDV0“  Tekstila un apăērbu tehnoloăija”  

Šifrs  
MPR Priekšmeti Pārb. 

forma KP 
Kred ītpunkti semestrī = stundas nedēĜā (Lekc.-Pr.d.-Lab.) 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

 A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI    15 KP 10 KP  5 KP    

MŠM616 Zinātnisko darbu metodoloăija E 5 KP 5(2-3-0)      

MŠM660 PatēriĦa preču materiālu pētniecība E 5 KP   5(2-3-0)    

MVR630 Pedagoăiskā prakse specialitātē I 5 KP 5(2-3-0)      

          

 B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI           

 Specializējošie priekšmeti   21 KP 2 KP 9 KP 5 KP 5 KP   

 Tekstila  tehnoloăija         

MŠM650 Tekstilmateriālu pētniecība E 5 KP  5(2-3-0)     

MŠM602 Progresīvā aušanas tehnoloăija I, E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)   

MVR626    Adīšanas procesu izpēte I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)   

MŠM651 Modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu 
izpēte 

E 5 KP    5(2-3-0)   

MŠM600 Zinātniskie semināri specializācijā I, E 6 KP 2(0-2-0) 4(0-4-0)     

 Apăērbu tehnoloăija         

MŠM650 Tekstilmateriālu pētniecība E 5 KP  5(2-3-0)     

MVR605 Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)   
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Šifrs  
MPR Priekšmeti Pārb. 

forma KP 
Kred ītpunkti semestrī = stundas nedēĜā (Lekc.-Pr.d.-Lab.) 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

MVR623 Apăērbu tehnoloăijas izpētes metodes I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)   

MŠM655 Apăērbu projektēšanas metodoloăija E 5 KP   5(2-3-0)    

MVR624 Šūšanas iekārtu kvalitātes eksperimentālo 
pētījumu lietišėās metodes 

I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)   

MŠM600 Zinātniskie semināri specializācijā I, E 6 KP 2(0-2-0) 4(0-4-0)     

 Materiālu tehnoloăija un  dizains          

MŠM654 Dizaina teorija E 5 KP  5(2-3-0)     

MŠM653 Industriāla dizaina konceptuāli modeĜi E 5 KP    5(2-3-0)   

MŠM652 Dizaina pētījumi un problēmu risināšana E 5 KP   5(2-3-0)    

MŠM600 Zinātniskie semināri specializācijā I, E 6 KP 2(0-2-0) 4(0-4-0)     

 C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI   I,I,I 6 KP 2 2 2    

 D. ZINĀTNISKAIS DARBS   5I,D   10 13 12 19 24 24 

 Kopā:  144 24 24 24 24 24 24 

          

 
 

 

 

 

 

 



44 
 

 7.PIELIKUMS 

Studiju plāns 4-gadīgām studijām  
 

Studiju plāns doktorantūras programmā WDV0“  Tekstila un apăērbu tehnoloăija”(4-g) 

Šifrs  
MPR Priekšmeti Pārb 

form KP 
Kred ītpunkti semestrī = stundas nedēĜā (Lekc.-Pr.d.-Lab.) 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.se 6.se 7.se 8.se 

 A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI    15 KP 10 KP  5 KP      

MŠM616 Zinātnisko darbu metodoloăija E 5 KP 5(2-3-0)        

MŠM660 PatēriĦa preču materiālu pētniecība E 5 KP   5(2-3-0)      

MVR630 Pedagoăiskā prakse specialitātē I 5 KP 5(2-3-0)        

            

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES/specializējošie PRIEKŠMETI   21 KP 2 KP 9 KP 5 KP 5 KP     

 Tekstila  tehnoloăija           

MŠM650 Tekstilmateriālu pētniecība E 5 KP  5(2-3-0)       

MŠM602 Progresīvā aušanas tehnoloăija I, E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)     

MVR626    Adīšanas procesu izpēte I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)     

MŠM651 Modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu 
izpēte 

E 5 KP    5(2-3-0)     

MŠM600 Zinātniskie semināri specializācijā I, E 6 KP 2(0-2-0) 4(0-4-0)       

 Apăērbu tehnoloăija           

MŠM650 Tekstilmateriālu pētniecība E 5 KP  5(2-3-0)       

MVR605 Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)     

MVR623 Apăērbu tehnoloăijas izpētes metodes I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)     
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Šifrs  
MPR Priekšmeti Pārb 

form KP 
Kred ītpunkti semestrī = stundas nedēĜā (Lekc.-Pr.d.-Lab.) 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.se 6.se 7.se 8.se 

MŠM655 Apăērbu projektēšanas metodoloăija E 5 KP   5(2-3-0)      

MVR624 Šūšanas iekārtu kvalitātes eksperimentālo 
pētījumu lietišėās metodes 

I,E 10 KP   5(2-3-0) 5(2-3-0)     

MŠM600 Zinātniskie semināri specializācijā I, E 6 KP 2(0-2-0) 4(0-4-0)       

 Materiālu tehnoloăija un  dizains            

MŠM654 Dizaina teorija E 5 KP  5(2-3-0)       

MŠM653 Industriāla dizaina konceptuāli modeĜi E 5 KP    5(2-3-0)     

MŠM652 Dizaina pētījumi un problēmu risināšana E 5 KP   5(2-3-0)      

MŠM600 Zinātniskie semināri specializācijā I, E 6 KP 2(0-2-0) 4(0-4-0)       

 C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI   I,I,I 6 KP 2 2 2      

 D. ZINĀTNISKAIS DARBS   7I,D   10 13 12 19 24 24 24 24 

 Kopā:  192 24 24 24 24 24 24 24 24 
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 8.PIELIKUMS 

Studiju kursu programmas/anotācijas  

 

14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM600 
Nosaukums Zinātniskie semināri specializācijā 

Specialized Research Seminars  
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātās izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Vi Ĝumsone Ausma - Doktors, Profesors 
Mācībspēks KrieviĦš Ivars - Doktors, Asociētais profesors 

Ziemele Inese - Doktors, Pētnieks 
 
Anotācija 

 
Zinātnisko rakstu un patentu apskate, kritisks izvērt ējums, 
recenzēšana un rediăēšana apăērbu un tekstila tehnoloăiju jo mā. Savu 
pētījumu rezultātu prezentācija un apspriešana. Informācijas ieguves 
un analīzes metodes, izpētes rezultātu noformēšana, to objektivitātes 
vērt ēšana. Materiālu sagatavošana publikācijām. 
 
Reviewing, critical evaluating, appraisal and editing of research papers and 
patents across areas of clothing and textile technology. Presentation of the 
results of own investigations and following discussion. The methods of 
information search and analysis, processing of the results of investigations 
and assessment of their objectivity. Preparation of materials for 
publication. 
 

Literatūra 1) The Art of Scientific Writing: From Student Reports to Professional 
Publications in Chemistry and Related Fields. Hans Friedrich Ebel, Claus 
Bliefert, William E. Russey. Wiley-VCH; 2nd ed., 2004, 608 p.  
2) The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific 
Information. Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson. An American Chemical 
Society Publication; 3rd ed., 2006, 448 p. 

 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       2.0 0.0 2.0 0.0 *     
2.       4.0 0.0 4.0 0.0 *     
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14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra  
Vispārīgā informācija 

Kods MŠM602 
Nosaukums Progresīvā aušanas tehnoloăija 

Advanced Weaving Technology  
 

Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks OzoliĦa Nadežda - Doktors, Pētnieks 
Apjoms daĜās un kredītpunktos 2 daĜas, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti 
Anotācija 
 

 Aužamo steĜĜu attīstības tendences. Daudzšėīrienu aužamas stelles. 
Austi-adīto drānas veidu izstrādāšana. Šėēru pavedienu stingrības 
ietekme uz aužamo steĜĜu iekārtojumu. Šėēru un audu pavedienu 
dinamika mūsdienu aužamās stellēs. TrīsslāĦu audumi. Pavedienu 
deformācijas izmaiĦas aušanas procesā. 
Development tendencies of weaving looms. Multi shed weaving looms. 
Influence of the stiffness of warp yarn to the weaving system.  Warp and 
weft yarn dynamics on modern weaving looms.  Three lay fabrics. 
Changes of yarn deformation during weaving.  

Literatūra 
 

1. Woven textile structure: Theory and applications 
2. B K Behera and P K Hari, Indian Institute of Technology, India 
3. Woodhead Textiles Series No. 115, 2010. - 472 p   
4. L Vangheluwe. Air-jet weft insertion: Textile Progress Vol. 29 No. 

4, 1999. - 64 p 
5. A Ormerod, W S Sondhelm. Weaving: Technology and operations. 

1995. - 376 p 
6. P R Lord, M H Mohamed. Weaving: Conversion of yarn to fabric 

(Second edition). NCSU, USA, Woodhead Textiles Series No. 3, 
1982. - 408 p 

7. Onnikov E.A. Tehnoloăija oborudovanija i rentabeĜnostj tkackogo 
proizvodstva. Tekstilnaja promišlennostj 2003. 

8. The Journal of The Textile institute. 
9. Machenen Industre BRD 
10. Adanur S. Handbook of Weaving, Technomic Publishing 

Company, The Lancaster, Pensylvania, USA, 2001 
11. Burkhand Wulfhorst. Textile Fertigungsverfahren,1998 
12. Textile World  
13. extile magazine 
14. Izvestija Vuzov 
15. Textile Outlook International 

 
Priekšmeta struktūra 

DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 
  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

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

 



48 
 

RTU studiju priekšmets "Pedagoăiskā prakse specialitātē" 
14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra  

 
Vispārīgā informācija 

Kods MVR630 
Nosaukums Pedagoăiskā prakse specialitātē 

Teaching Assistant Practice in Speciality  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātais 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Krievi Ħš Ivars - Doktors, Asociētais profesors 
 
Anotācija 

 
Praktisko pedagoăisko iemaĦu apgūšana iesaistoties tekstila un 
apăērbu tehnoloăijas priekšmetu mācīšanā jaunāko kursu studentiem. 
Laboratorijas un praktisko nodarb ību vadīšana, lekciju sagatavošana 
un nolasīšana. 
 
Teaching assistant practical placement in textile and clothing courses. 
Training in management of laboratory works, leading of seminars and 
delivering of lectures. 

Literatūra 1. Textile Technology Digest: On-line Database of Abstracts;  
2. World Textiles: Online Database of Abstracts.  
3. Clothing and Textiles Research Journal/ Edited by Intl Textile and 

Apparel Assotiation;  
4. Education for fashion and clothing industry: -Cambridge: TI; 

CFI&LCF, 1990. 
 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       5.0 0.0 5.0 0.0 *     
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RTU studiju priekšmets "Zin ātnisko darbu metodoloăija" 
14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra  

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM616 
Nosaukums Zinātnisko darbu metodoloăija 

Methodology of Research  
 

Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Kukle Silvija  - Habilitētais doktors, Profesors 
 
Anotācija 

 
Statiskā eksperimenta plānošana. Izmēăinājumu skaits, 
parametru vari ēšana. Pētāmie faktori, izejas parametri. 
Fiksētie, nekontrolējamie ieejas parametri. Matemātiskais 
modelis. 
 
The basic methods - planning of experiments and experiment 
design, analysis of variance, simple and multiple regression 
analysis. 

Literatūra 
 

  

 
 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       5.0 3.0 2.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Tekstilmateri ālu pētniecība" 
14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra  

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM650   
Nosaukums Tekstilmateriālu pētniecība 

Textile material Research  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātās izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais 
mācībspēks 

BaltiĦa Ilze - Doktors, Asociētais profesors 

 
Anotācija 

 
Šėiedru strukt ūra. Paraugu atlase un sagatavošana. Šėiedru garuma 
nozīme, garuma sadalījuma diagrammas. Šėiedru šėērsgriezuma 
izmēri, savstarpējās sakarības, tehniskā nozīme. Šėiedru tilpuma 
masa, tās noteikšana. Līdzsvara mitrums. Ūdens un ūdens tvaiku 
sorbcija un desorbcija, teorijas. Sorbcijas siltums. Šėiedru 
uzbriešana, tās noteikšana. Tekstilmateriālu stipr ības teorijas, stiepes 
mehānisko raksturlielumu noteikšana, sakarības un analīze. Elastība. 
Laika iedarb ības efekts. Dielektriskās īpašības. Elektriskā pretestība. 
Statiskā elektrizēšanās. Optiskās īpašības. Termiskās īpašības. 
Šėiedru berze. 
 
Fibre structure. Sampling. Fibre length significance, length distribution 
diagrams. Transverse dimensions, fibre dimension relationships, technical 
significance. Fibre density. Equilibrium absorption and desorption of 
mosture. Heats of sorption. Swelling. Theories of tensile properties, 
property determination, relationships and analyse. Elastic recovery. Time 
effects. Dielectric properties. Electrical resistance. Static electricity. 
Optical properties. Thermal properties. Fibre fiction. 
 

Literatūra 1. Morton W.E., Hearl J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres. -
Textile Institute, 1993.-725 p.;  

2. Physical Testing and Quality Control. Textile Progress. -The Textile 
Institute, 1993.-170 p.;  

3. Greaves P.H., Saville B.P. Microscopy of Textile Fibres. -Bios 
Scientific Publishers, 1995. -92 p.;  

4. Jaunākās zinātniskās publikācijas 
 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       5.0 2.0 3.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Modific ētu daudzsistēmu pavedienu audumu izpēte" 
14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra  

 
Vispārīgā informācija 

Kods MŠM651   
Nosaukums Modific ētu daudzsistēmu pavedienu audumu izpēte 

Research of Fabrics Modified by Multi-Systems Yarns  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātās izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks BaltiĦa Ilze - Doktors, Asociētais profesors 
 
Anotācija 

 
Modific ētu daudzsistēmu pavedienu audumu tehnoloăisko risinājumu 
izvēles pamatprincipi, specifiskās aprēėinu metodes un paĦēmieni, lai 
radītu šo audumu projektēšanas programmas un praktiskos 
tehnoloăiskos risinājumus. 
 
Choice of technological decision basic principles of fabrics modified by 
multi - systems yarns, specific calculation methods and ways of creation 
its design programs and technological solution in practice. 
 

Literatūra 1. V.Kanceviča. Audumu struktūra un projektēšana. Rīga, RTU, 2003.-
153  lpp.;  

2. O.S.Kutepov StrojeĦije i projektirovaĦije tkaĦei. Moskva, 
ěegprombitizdat, 1988., 215 lpp.;  

3. Izvestija viših učebnih zaveăeĦij. Tehnologija tekstiĜnoj 
promišĜennosti. Rossija;  

4. TekstiĜnaja promišĜennostj. Rossija;  
5. Textile Outlook International. United Kingdom.;  
6. Fashion Theory. The Journal of Dress, Body &Culture. London;  
7. Clothing and Textiles Research Journal. 

 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       5.0 2.0 3.0 0.0   *   
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14701 Dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloăiju prof.g. 
 

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM652   
Nosaukums Dizaina pētījumu un probl ēmu risināšana 

Design Research and Problem Solving 
Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Kukle Silvija  - Habilitētais doktors, Profesors 

 
Anotācija Dažādu dizaina resursu - muzeju fondu, tirgus pētījumu, kr āsu 

prognožu, izstāžu un demonstrējumu, dabas motīvu un kārt ējo 
notikumu  transform ēšana dizaina idejās atbilstoši specializācijai. 
Radoša pieeja veidojot alternatīvus problēmu risinājumus un 
optimālo risinājuma izvēle vadoties no izmaksu/ estētiskiem/ 
materiālu/ tehnoloăiju krit ērijiem. Akt īvo pētījumu apstrāde un 
rezultāti j āatspoguĜo rakstveidā, kā arī skiču un datorprezentāciju 
formā, veidojot studiju projektu un darbu portfolio . 
Various design resources such as museums, market research, color, 
fashion and technology forecasts, trade shows, nature motifs and current 
events transformation to  design ideas depending on specialisation. 
Thinking creatively, to develop alternate approaches in problem solving 
and selection of optimum solutions on a cost/ aesthetic/ materials/ 
technology basis. Through material, technology and environment 
investigation course promotes the use of creative answers to the basic 
design problems. Active research will result in a written form and in 
illustrated sketc book of ideas, in form of computerized presentations.  
 

Literatūra 1. Design Management. Editor Peter Gorb. Architecture Design and 
Technology Press, London. 1999;  

2. M.Schoeser. International Textile Design. Laurence King Publishing, 
London. 1995;  

3. Design of Nature. A Pepin Press Design Book. The Netherlands. 
1997.;  

4. Books of Proceedings from International Conferences. 2000-2004;  
5. Ancient Egypt. Dunkan Baird Publicher, London. 1997.;  
6. 1920s Fashion Design. A Pepin Press Design Book. The Netherlands. 

1998.;  
7. Albert O. Halse. The Use of Color in Interiors. McGraw-Hill Book 

Company, USA. 1988. 
 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       5.0 2.0 3.0 0.0   *   
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14701 Dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloăiju prof.g. 
 

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM653   
Nosaukums Industri āla dizaina konceptuāli modeĜi 

Conceptual Models in Industrial Design 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Kukle Silvija  - Habilitētais doktors, Profesors 
  
Anotācija Vēsturisks dizaina ideju un izglītības apskats Latvijā un ES. 

Industri ālā dizainā aktīvi iesaistītu dažādu grupu - studentu, lektoru, 
dizaineru, ražotāju konceptuālo modeĜu atšėir ību izpēte vēsturiskā, 
teorētiskā psiholoăiskā un statistiskā aspektā. Dizaineru aktivitāšu 
iedalīšana kategorijās, konceptualizēšana un izprašana no praktiėu 
viedokĜa. Izglītības un komerciālo grupu konceptuālo modeĜu 
atšėir ības. 
Historical tracing design ideas and education in Latvia and ES. 
Examination of conceptual models held by different groups actively 
involved in industrial design - students, lecturers, manufacturers from 
historical, theorethical and psychological, statistical approach. 
Categorisation, conceptualisation and understanding activities of designers 
by practicioners. Differences in conceptual models between educational 
and commercial groups. 
 

Literatūra 1. Jill Butler, Will Lidwell, Kritina Holden. Universal Principles of 
Design:100 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase 
Appeal, Make Better Design Decisions and Teach Through Design. 
Rockport Publishers Inc., 2003.;    

2. Alina R.Wheeler. The Designing Brand Identity: A Complete Guide to 
Creating, Building and Maintaining Strong Brands. John Wiley & Sons 
Inc., 2003.;   

3. John Pawson. Minimum. Praidon Press - 1998.;   
4. Marilyn Kenny, John Bairstow. Design Modelling: Visualising Ideas in 

2-D and 3-D. Hodder Arnold, 1996.;   
5. Andrew Davey. Detail: Exceptional Japanese Product Design. Laurence 

King Publishing, 2003.;    
6. John Eggleston. Teaching Design & Technology. Open University 

Press, 2001.;   
7. I.Arhipova, S.BāliĦa Statistika. Datorzinību centrs. 2003.; 

 
 

Priekšmeta struktūra 
DaĜa Semestris KP Stundas nedēĜā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
1.       5.0 2.0 3.0 0.0   *   
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14701 Dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloăiju prof.g. 
Vispārīgā informācija 

Kods MŠM654   
Nosaukums Dizaina teorija 

Theorethical Aspects of Design 
Studiju priekšmeta statuss  Obligātais izvēles 
Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Kukle Silvija  - Habilitētais doktors, Profesors 
Anotācija Daba un dabas procesi kā iedvesmas avots. Gaisma un ēnas, dažādu 

blīvumu pretstati, vieglums un caurspīdība. Ritmi. Dimensiju 
kvalit ātes. Dažādu materiālu īpašību daudzveidības izmantošana. 
Pareizs līdzsvars starp saturu un telpu. Liela apjoma satura 
kompaktizēšana mazā telpā saglabājot estētiskās vērt ības un 
"lasamību"; maza apjoma satura izvietošana lielā telpā neliekot tai 
izskatīties "kailai/tukšai". Personas-produkta kognitīvās un psihiskās 
komponentes. Antīkā pasaule. Iekšējā pasaule kā līdzeklis ideju 
nodošanai un problēmu izgaismošanai. Emociju ietekme uz nākotnes 
patēri Ħa produktiem. JapāĦu estētikas tradicionālās kvalitātes - 
minimālisms, elegance, vienkāršība, simetrija, meistarība un skaidri 
izteikta funkcionalit āte - sekmju pamats progresīvu un iekārojamu 
patēri Ħa produktu piedāvājumā. 
The natural world and processes as a source of inspiration. Light and 
shades, juxtaposed densities, lightness and transparency. Dimensional 
qualities. Exploiting of different material properties. Finding the right 
balance between content and space. Compacting a high volume of content 
onto a small area maintaining beauty and readability; applying a small 
volume of content to a large space without marking it look "bare". 
Cognitive and physical components of the person/product system. The 
antique world. The inner world - mean of conveying and questioning 
ideas. The impact of emotion on the everyday objects of tomorrow. 
Qualities found in traditional Japanese aesthetics - minimalism, elegance, 
simplicity, summetry, workmanship and clearly expressed function - 
basics of the most advanced and desirable consumer products worlwide 
supply. 
 

Literatūra 1. Donald A Norman. Emotional Design: Why We Love (or Hate) 
Everyday Things. Basic Books, 2004.;  

2. John Pawson: Themes and Projects. Anita Moryadas (Editor), Alison 
Morris (Editor). Phaidon Press - 2002.;  

3. Galen Cranz. The Chair: Rethinking Culture, Body and Design. 
W.W.Norton,2000.;  

4. Clive Grinyer. Smart Design (Product Design). Roto Vision, 2001.;       
5. Kristina Goodrich. Design Secrets: Products: 50 Real_life Projects 

Uncovered. Rockport Publishers Inc., 2003.;    
6. Jordan, Pat.Designing Pleasurable Products. Taylor&Francis, 2002.; 
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14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
 

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM655   
Nosaukums Apăērbu projekt ēšanas metodoloăija 

Mthodology of Clothing Design 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Vi Ĝumsone Ausma - Doktors, Profesors 
  
Anotācija Apăērbs kā sistēmiskās projektēšanas objekts. Ideju ăenerēšanas un 

kodēšanas metodes. Figūra un tērps:analīze, formveidošana un 
harmonizācija. Apăērba īpašību prognozēšana. Progresīvās 
konstruēšanas metodes. Konstrukcijas vērt ēšanas principi. 
Tehnoloăijas projekt ēšana. Projektēšanas darbu formalizācija. 
Clothing as an object of systemic design. Methods for generating and 
coding ideas. Analysis, forming and harmonization of dress and figure. 
Forecasting clothing properties. Advanced patternmaking methods. 
Evaluation of technical design. Technological design. Formalization of 
design procedures. 
 

Literatūra 1. Clothing and Textiles Research Journal/ International Textile and 
Apparel Association. 2000.-  

2. Laining R.M.: Clothing, textiles and human performance: a critical 
review of the effect on human performance of clothing and textile / The 
Institute manchester: 2002, 132.p.;  

3. Defining dress: dress as object, meaning and identity / ed. By Amy de 
la Haye and Elizabet Wilson. Manchester, New York: Manchester 
University Press: 1999, 160 p.;  

4. Colussy M. Katheleen. Fashion design on computers/ Upper Saddle 
River, New Jersey: Prentice Hall, 2001, 521 p. 
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14701 Dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloăiju prof.g. 
 

Vispārīgā informācija 
Kods MŠM660 
Nosaukums Patēri Ħa preču materiālu pētniecība 

Investigation of Comsumer Goods Materials 
Studiju priekšmeta statuss 
programmā 

Obligātais 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Kukle Silvija  - Habilitētais doktors, Profesors 
  
Anotācija Neierobežots tradicionālo un jauno materiālu piedāvājums. Blīvums, masa, 

tekstūra un strukt ūra. Analītiska un problēmorientēta pieeja materiālu 
pētījumos; sistemātiska pieeja materiālu izvēlē un lietojums. Materiālu 
salīdzinoša analīze, vadoties no to  piemērot ības projektējamā produkta 
iecerei un izmaksu atbilstības. Materiālu vizuālās un taustes īpašības, ar tām  
saistītās asociācijas; tēls, ko veido materiāls patērētāja apziĦā un tā 
kvalit āšu mijiedarbība ar lietojumu un vidi. Materi ālu un  vērt ēšanas 
metožu stiprās un vājās puses. Kompleksas, salīdzinošas informācijas 
paketes izveidošana. Dizainorientēta pieeja tehniskiem produkta 
projekt ēšanas aspektiem. 
Immense range of ordinary and advenced materials. Density, mass, texture 
and structure. The analytical, problem-solving approach to the 
investigation of material properties; systematic approach to the selection 
and uses of materials. The process of materials on the basis of their design 
suitability and costs. Visual and tactile attributes of material, the 
associations it carries, the image it creates in the consumers mind and the 
quality of its interface with the use and the environment. The advantages 
and disadvantages of each material and evaluation method. Forming of 
complex comparative information package. Design-oriented approach to 
the technical aspects of product design. 
 

Literatūra 1. Michael Ashby, Kara Johnson. Materials and Design: The Art and Science of 
Material Selection in Product Design. Publisher Roto Vision, 2001.;   

2. Chris Lefteri. Wood: Materials for Inspiration Design. Roto Vision, 2001.;   
3. K.Slater. Physical Testing and Quality Control (Textile Progress). The Textile 

Institute, 2001.;   
4. K.Slater. Environmental Impact Textile Products. Interpharm/CRC, 2003.;   
5. Lekciju konspekti;   
6. Periodiskā literatūra 
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RTU studiju priekšmets "Ap ăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība" 
14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra  

 
Vispārīgā informācija 

Kods MVR605 
Nosaukums Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība 

Research in Clothing Assortment and Quality  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātās izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Krievi Ħš Ivars - Doktors, Asociētais profesors 
 
Anotācija 

 
Apăērzin ību fiziskās un sociālās antropoloăijas metodoloăija. 
Patērētāju uzvedības un reakciju izpēte: sociālpsiholoăiskās, 
sociālekonomiskās, prečziniskās teorijas. Apăērbu tirgus segmentāciju 
metodoloăija. Sortimenta sistematizācijas un vadības metodoloăija e-
komercijā. Prečzinisko pētījumu metodoloăija: datu ieguve, 
iztvērumi, mēr ījumi, skalēšana, anketēšana, datu analīze. Apăērbu 
kvalimetrija. Kvalit ātes vadības metožu izpēte un uzlabojumu 
izstrāde. 
 
Methodology of physical and social anthropology for clothing studies. 
Studies of consumer response and behaviour within contextual, economic, 
commodity science theories. R&D for clothing market segmentation. 
Methodology for clothing assortment systematization and management 
within e-commerce. Merchandising research: acquiring data, sampling, 
measurement, scaling, questionnaires, data analysis. Clothing qualimetry. 
R&D for quality management improvement.  
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14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 

Vispārīgā informācija 
Kods MVR623   
Nosaukums Apăērbu tehnoloăijas izpētes metodes 

Research in Clothing Technology  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Krievi Ħš Ivars - Doktors, Asociētais profesors 
 
Anotācija 

 
Informācijas tehnoloăija un automatizētā vadības sistēma apăērbu 
ražošanā un tirdzniecībā; operatīvās organizatoriskās vadīšanas 
funkcionālāintegrēšana un pilnīgošana; AVS funkcionālās plānošanas, 
ražošanas sagatavošanas u.c.komercstandartprogrammatūrā. Apăērbu 
izgatavošanas tehnoloăiskie procesi -  sistēmpieeja; līmeĦa novērtēšanas 
un nodrošināšanas problēmas un metodes. Diegu savienojumu kvalitātes 
nodrošināšanasun novērtēšanas problēmas un metodes. 
Sagatavošanas,piegriešanas un higrotermiskās apstrādes norišu 
likumsakarību izpētes metodes. 
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14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
Vispārīgā informācija 

Kods MVR624   
Nosaukums Šūšanas iekārtu kvalit ātes eksperimentālo pētījumu lietišėās metodes 

Experimental Research in Sewing Equipment Quality  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātās izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Briedis Uăis - Doktors, Docents 
Anotācija Šūšanas iekārtas kā stohastiskas tehnoloăiskās un mehāniskās 

sistEmas;to kvalitātes pētījumu pamati, eksperimentālās novērt ēšanas 
un nodrošināšanas metodoloăija. Šūšanas iekārtu tehniskā stāvokĜa 
un tehnoloăiskā procesa stohastiskās interpretācijas un anĜizes 
principi un paĦēmieni; darb ības kvalitātes eksperimentālo pētījumu 
principi un metodes. 
Sewing machines as stochastic technological and mechanical 
systems. It quality research. Experimental evaluation and 
quality assurance methodology.  The methods of sewing equipment 
simulation as stochastic mechanical systems. Equipment quality 
estimation, analysis, control and monitoring methods. 

Literatūra 
 
 

1.  V. Priednieks, A. KĜaviĦš, I. Ziemele. Šujmašīnu raksturojošo 
parametru praktiski pieĜaujamo noviržu apgabalu noteikšanas 
principi// Tekstila tehnoloăijas procesu pētījumi un optimizācija- 
Rīga: RTU, 1994., Lpp. 61.- 66. 

2. V. Priednieks, N. Salenieks, A. Zviedris. Šujmašīnu dūrienveidojošo 
mehānismu un ierīču uzvedība// Tekstila tehnoloăijas procesu 
pētījumi un optimizācija- Rīga: RTU, 1994., Lpp. 67.- 76. 

3. A. Aizpurietis, A. KĜaviĦš, V. Priednieks. Šujmašīnu augšējā diega 
padeves un izmantošanas etalonlīkĦu noteikšana// Tekstila 
tehnoloăijas procesu pētījumi un optimizācija- Rīga: RTU, 1994., 
Lpp. 77.- 80. 

4. A. Klavins, V. Priednieks. Monitoring and controls system (MCS) for 
lockstitch formation// Textile process control- 2001: International 
conference, Papers presented- Manchester: U.K., UMIST, 1995. 

5. A. Klavins, V. Priednieks, I. Ziemele. Monitoring of needle thread 
tension and check devices in the lockstitch sewing machines// Young 
textile science’ 95: International conference, papers presented.- 
Liberec, Chech Republic: TU Liberec, 1995. 

6. V. Priednieks, A. Barkāns. Šujmašīnu darbaspēju novērtēšanas 
datorizētais komplekss// Tekstila tehnoloăijas procesu pētījumi un 
optimizācija.- Rīga, 1998. 
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RTU studiju priekšmets "Ad īšanas procesu izpēte" 
14702 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Vispārīgā informācija 

Kods MVR626   
Nosaukums Adīšanas procesu izpēte 

Research in Knitting Processes  
 

Studiju priekšmeta 
statuss programmā 

Obligātās izvēles 

Studiju priekšmeta 
līmenis 

Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 
Atbildīgais mācībspēks Vi Ĝumsone Ausma - Doktors, Profesors 
 
Anotācija 

Adīšanas tehnoloăij ās pielietoto rakstu veidošanas, adatu atlases, 
pavedienu padeves un adījuma atvilkšanas mehānismu konstruktīvā 
izpild ījuma un tehnoloăisko iespēju paplašināšana un vadības 
elektronizācija uz vien- un divadatnīcu apaĜadīšanas un šėēršadīšanas 
mašīnām. Jaunu vienkārtas un dubulto kulierēto un pamatnes 
pinumu veidu iegūšanas iespējas, adījuma īpašības un projektēšanas 
īpatnības. Cilpu veidošanas procesu izpēte uz vien- un divadatnīcu 
adāmmašīnām. Adīšanas  matemātisko modeĜu izveide. 
In technology of knitting applied mechanisms of figure, selection of 
needles, submissions of a string and tap of a cloth by one and two-system 
round knitting and flat knitting machines. Expansion of their design and 
technological opportunities. Automation of management. Opportunities of 
reception of new kinds of single-layered and two-layer interlacings, their 
properties and feature of designing. Knitting on single and double 
machines. Analysis of forces in weft-knitting. 

Literatūra 
 
 

1.  D.I.Spencer. Knitting Technology. 2002. - 357p 
2.  I.Šalovs, L.Kudrjavins. Osnovi projektirovanija trikotažnogo 
proizvodstva s elementami SAPR. - M., Legkaja i piščevaja prom-sė, 
1989. - 288 s. 
3. The Journal of The Textile Institute, Volume 92, 2001, Part 1: Fibre 
Science and Textile Technology The Textile Institute 
4. Fashion Technics. Das Internationale Magazin fuer die 
Modeidustrie;  
5. TekstiĜnaja promišĜennostj; 
6.  Izvestija Vuzov 
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 9.PIELIKUMS 

RTU Senāta lēmumi Nr.501, 533 un537 par promocijas padomi 
RTU P-11  

 
SENĀTA LĒMUMS  

no RTU 2006. gada 30. janvāra Senāta sēdes (protokols Nr.501) 
  

Par RTU promocijas padomju apstiprināšanu 
  

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001 par doktora zinātniskā 
grāda piešėiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem, kā arī balstoties uz Latvijas 
Zinātnes padomes 25.01.2006. ekspertu tiesību apstiprinājumu, Senāts nolēma 
apstiprināt sekojošas 17 RTU promocijas padomes un to personālsastāvus ar pilnvaru 
laiku līdz 30.01.2012: 
  
1. Ėīmijas nozarē: Promocijas padomi „RTU P-01” 
2. Ėīmijas inženierzinātnes nozarē: Promocijas padomi „RTU P-02” 
3. Materiālzinātnes nozarē: Promocijas padomi „RTU P-11”, Promocijas padomi 
„RTU P-18” 
  

Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomju ekspertu saraksts 

   
Promocijas padome “RTU P – 11” Materiālzinātnes nozares Tekstila un apăērbu 
tehnoloăijas apakšnozarē ar tiesībām piešėirt inženierzinātĦu doktora (Dr.sc.ing.) 
zinātnisko grādu: 
  
Vārds/uzvārds Zinātniskais 

grāds 
Apakšnozare Darba vieta 

Silvija Kukle Dr.habil.sc.ing. Tekstila un apăērbu tehnoloăija RTU 
Boriss Okss Dr.habil.sc.ing. Tekstila un apăērbu tehnoloăija  RTU 
Ausma ViĜumsone Dr.sc.ing. Tekstila un apăērbu tehnoloăija RTU 
Ričardas Čiukas Dr.habil.sc.ing. Tekstila un apăērbu tehnoloăija KauĦas TU 
Vitautas Milašus  Dr.habil.sc.ing. Tekstila un apăērbu tehnoloăija KauĦas TU 
  
Senāta priekšsēdētājs M.Knite 
  
Gatavo: R.Kleine 
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SENĀTA LĒMUMS  
no RTU 2009. gada 29. jūnija Senāta sēdes (protokols Nr.533) 

  
Par promocijas padomes „RTU P-11” Materiālzinātnes nozares Tekstila un 

apăērbu tehnoloăijas apakšnozarē sastāva papildināšanu 
  

       Pamatojoties uz MĖF Domes 2009. gada 21. maija sēdes lēmumu (protokols 
Nr.12), papildināt 2006. gada 30. janvāra Senāta sēdē (protokols Nr.501) apstiprinātās 
promociju padomes „RTU P-11” sastāvu ar ekspertu vadošo pētnieku, dr.habil.sc.ing. 
Gunti Strazdu. 
  
Senāta priekšsēdētāja M.Jure 
  
Gatavo:R.Kleine 

SENĀTA LĒMUMS  
no RTU 2010. gada 25. janvāra Senāta sēdes (protokols Nr.537) 

  
Par Materiālzinātnes  nozares Promocijas padomes „RTU P-11” nolikumu 

  
Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes  nozares 
Promocijas padomes „RTU P-11” nolikumu. 
  

Rīgas Tehniskās universitātes 
Materi ālzinātnes nozares 

Promocijas Padomes „RTU P-11” 
NOLIKUMS  

  
1.  Materiālzinātnes  nozares Promocijas padome „RTU P-11” (turpmāk tekstā – 
Padome) darbojas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam un Ministru kabineta 
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas 
(promocijas) kārtība un kritēriji”. 
  
2. Padome „RTU P-11” ir tiesīga piešėirt inženierzinātĦu doktora zinātnisko grādu 
(Dr.sc.ing.) Materiālzinātnes nozares  apakšnozarē „Tekstila un apăērbu tehnoloăija”. 
  
3. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības uzaicināt pildīt Padomes sekretāra pienākumus 
kādu no Padomes locekĜiem vai arī Padomes sastāvā neiekĜautu RTU darbinieku. 
  
4. Padomes izdevumus katras aizstāvēšanas ārējo recenzentu darbības nodrošināšanai 
atbilstoši saskaĦotai tāmei, bet ne vairāk kā 400 Ls, apmaksā no RTU Zinātnes 
attīstības veicināšanas fonda. 
  
5. Pārējos Padomes izdevumus sedz no attiecīgās struktūrvienības līdzekĜiem. 
  
6. Informāciju presē un RTU mājas lapā par promocijas darba aizstāvēšanas laiku, 
vietu un rezultātu  nodrošina Padomes sekretārs. 
  
7. Atzīt par spēku zaudējušu RTU 2006. gada 27. februāra Senāta sēdē (protokols 
Nr.502) apstiprināto Promocijas padomes „RTU P-11”nolikumu. 
  
Senāta priekšsēdētāja   M.Jure 
Gatavo: R.Kleine 
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 10.PIELIKUMS 

Doktoranta darba plāns-veidlapa  
 

 RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 
 
Fakultāte  ______________________________________________ 
 
Institūts (katedra)  _______________________________________ 
 
Profesora grupa  ________________________________________ 
 
 
 
 

 DOKTORANTA DARBA PLĀNS 
 
   Nozare  _____________________________ 
 
   Apakšnozare  _________________________ 
 
 
  __________________________________________ 
            (doktoranta vārds un uzvārds ) 
 
 
 
 
 
 

Promocijas darba nosaukums: 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Zinātniskais vadītājs  _______________________________________________ 
     (vārds, uzvārds, amats, zinātniskais grāds)  
 
  
  
Apmācības laiks: 
no  “____”_____________ 200    g. 
 
līdz “____”_____________ 200    g.  (rektora rīkojums Nr. _____,”____ “________ 200__ g.) 
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Promocijas darba pamatojums: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
Tēmas aktualitāte:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Zinātniskie jaunumi un praktiskais pielietojums: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ 
 
 
 
     Zinātniskais vadītājs:  ___________________ 
         (paraksts) 
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 Doktoranta vārds uzvārds:  ______________________________ 
 

 RTU fakultāte,institūts:  _________________________________ 
 

 Doktoranta darba plāns un tā izpilde pirmajam mācību gadam 

No 200   g. “___”____________    līdz 200   g. “___” _________________ 
 
 1. EKSĀMENI 
_______________________________________________________________ 
 
Nr.p.k.                        Mācību priekšmeti    ZiĦas par izpildi 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 2.ZINĀTNISKAIS DARBS 
_______________________________________________________________ 
 
Nr.p.k.   Zinātniskā darba etapi    ZiĦas par izpildi  
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 3.CITI DARBA VEIDI 
Nr.p.k.                                              Darba saturs                                      ZiĦas par izpildi 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Doktorants  _____________________   200   g. “    “  __________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  ______________   200   g. “    “  __________________ 
 

 
Zinātniskais vadītāja atsauksme par plāna izpildi: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  ______________   200   g. “    “  __________________ 
 
Doktorants  _____________________ atestēts ar  ____________________________________ 
 
institūta padomes 200   g. “    “  __________________ sēdes lēmumu (prot. nr.________) 
 
Institūta direktors  _______________________ 
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 Doktoranta vārds uzvārds:  ______________________________ 
 

 RTU fakultāte,institūts:  _________________________________ 
 

 Doktoranta darba plāns un tā izpilde otrajam mācību gadam 

No 200   g. “___”____________    līdz 200   g. “___” _________________ 
 
 1. EKSĀMENI 
_______________________________________________________________ 
 
Nr.p.k.                        Mācību priekšmeti    ZiĦas par izpildi 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 2.ZINĀTNISKAIS DARBS 
_______________________________________________________________ 
 
Nr.p.k.   Zinātniskā darba etapi    ZiĦas par izpildi  
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 3.CITI DARBA VEIDI 
Nr.p.k.                                              Darba saturs                                      ZiĦas par izpildi 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Doktorants  _____________________   200   g. “    “  __________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  ______________   200   g. “    “  __________________ 
 

 
Zinātniskais vadītāja atsauksme par plāna izpildi: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  ______________   200   g. “    “  __________________ 
 
Doktorants  _____________________ atestēts ar  ____________________________________ 
 
institūta padomes 200   g. “    “  __________________ sēdes lēmumu (prot. nr.___ )         
 
Institūta direktors  _______________________ 
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 Doktoranta vārds uzvārds:  ______________________________ 
 

 RTU fakultāte,institūts:  _________________________________ 
 

 Doktoranta darba plāns un tā izpilde trešajam mācību gadam 

No 200   g. “___”____________    līdz 200   g. “___” _________________ 
 
 1. EKSĀMENI 
_______________________________________________________________ 
 
Nr.p.k.                        Mācību priekšmeti    ZiĦas par izpildi 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 2.ZINĀTNISKAIS DARBS 
_______________________________________________________________ 
 
Nr.p.k.   Zinātniskā darba etapi    ZiĦas par izpildi  
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 3.CITI DARBA VEIDI 
Nr.p.k.                                              Darba saturs                                      ZiĦas par izpildi 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Doktorants  _____________________   200   g. “    “  __________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  ______________   200   g. “    “  __________________ 
 

 
Zinātniskais vadītāja atsauksme par plāna izpildi: 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  ______________   200   g. “    “  __________________ 
 
Doktorants  _____________________ atestēts ar  ____________________________________ 
 
institūta padomes 200   g. “    “  __________________ sēdes lēmumu (prot. nr.__________) 
 
Institūta direktors  _______________________ 
 
Zinātniskais vadītājs  _________________________ 
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DOKTORANTA DARBA NOVĒRTĒJUMS 

 
 
 
Zinātniskā vadītāja atsauksme par doktoranta apmācību 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Zinātniskais vadītājs_________________  200   g. “    “___________ 
 
 
 
_______________________________  institūta padomes 200    g. “   “ _______ 
 
sēdes lēmums,doktorantam pabeidzot doktorantūru: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Institūta direktors  __________________ 
 
200    g. “     “ ______________ 
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īstenošana Latvijas šūšanas uzĦēmumos // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: 
Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- 
Lpp.82 – 87. 

• I.Šitvjenkins „Karavīra individuālā aizsardzības sistēma” – Lietošanas 
rokasgrāmata 1.izdevums. SIA „MaxMor”.2008. 160 lpp. 

• A.Ulme, I.Gudro, L.Freivalde Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu 
publisko telpu veidolā // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 14.-19. 

• I. BaltiĦa, I. Šahta, J. Blūms. Elektroniskā viedā apăērba sastāvdaĜas un tām 
piemērotie materiāli. // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp.71. - 81.  

• I.BaltiĦa, A.Siksnāne. GultasveĜas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma //  
RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 
3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 45-61. 

• S.Reihmane, I.BaltiĦa. Hidrofobizējošas apretes celulozes šėiedrmateriāliem // 
RTU zinātnisko rakstu 1. sērija, Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 2008, 18-24. 
lpp.  

• Zommere G., Kukle S. Zīmju maiĦrindu veidošanas principi Vidzemes jostās, 
raksta transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana. // RTU zinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: 
RTU, 2008.- Lpp.139-146. 

• Dakša N., KrieviĦš I. Krūšturu sortiments Rīgas TC veikalā // RTUzinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: 
RTU, 2008.- Lpp. 123.-129. 

• Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā piegriešana 
// RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 6.-13. 

• Bendorius I., Ziemele I. Grupu darba analīze SIA NewRosme// RTUzinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: 
RTU, 2008.- Lpp. 88.-93. 

• DāboliĦa I., Blūms J., ViĜumsone A. Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte 
veĜas materiālos // RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 62.-70. 

• Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā piegriešana 
// RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 6.-13. 

• DāboliĦa I., ViĜumsone A. Application of Non-Contact Anthropometrical 
Measurements for Garment Construction // Autex 2008, Biella, 2008. - 1-7. lpp 

• Beikule I., ViĜumsone A., ViĜumsone I. Design of Clothing Using Visual 
Correction // Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing& 
Design Conference, Dubrovnik, 2008. - 932-936. Lpp 

• Kukle S., Zommere G. A Project-Based Approach To The Handling Design // 
Proceedings of the 5th International Seminar on the Quality Management in 



74 
 

Higher Education, Tulcea, 2008. - 119-124. Lpp 
• BeĜakova D., Strazds G., Ziemele I.Ttextile and Clothing Production Specialists 

Demanded on the Latvian Market // Proceedings of the 5th International Seminar 
on the Quality Management in Higher Education, Quality Management in Higher 
Education, Tulcea, 2008. - 505-510. lpp 

• K. Cepurīte, S.Kukle. The Choice and Use of the Textile Materials in Designing 
an Office Workplace / Book of Proceedings of the 4th International Textile, 
Clothing & Design Conference. - Faculty of Textile Technology, University of 
Zagreb, Croatia, 2008. - 942. - 947. P. 
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Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 4, 16.-24.lpp 
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RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
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/ RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 4, 57.-62.lpp 
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ražošanā / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
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 12.PIELIKUMS 

Promocijas darbu tēmas  
Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Doktoranta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kurss 
Promocijas darba temats 
Zinātniskais vadītājs, vārds, uzvārds, amats, zin. grāds 
 
1. GaĜina TerĜecka, 1969       1 
«Enerăijas uzkrāšanas sistēmas integrēšana apăērbā» 
A. Vi Ĝumsone, prof., Dr. sc. ing. 
J.Blūms, asoc. prof., Dr.phys. 
2. Inese Indriksone, 1975       1 
«Apăērbu detaĜu datorprojektēšanas pilnveidošana» 
A. Vi Ĝumsone, prof., Dr. sc. ing. 
3. Igors Šitvjenkins, 1978       2 
«Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas pilnveidošana» 
A. Vi Ĝumsone, prof., Dr. sc. ing. 
4. Māris ManiĦš, 1962       1 
«Telpisko tekstiliju izstrāde tehniskiem lietojumiem» 
S. Kukle, prof., Dr. habil. sc. ing. 
5. Eva TrumsiĦa, 1980       1 
«Nanolīmenī metālpārklātu tekstilmateriālu modifikāciju 
izstrāde, pozitīvo efektu un iespējamo kaitējumu novērtēšana» 
S. Kukle, prof., Dr. habil. sc. ing. 
6. Edgars Kirilovs, 1983       2 
«Lielu sabiedrisku objektu interjeru projektēšanas specifika» 
S. Kukle, prof., Dr. habil. sc. ing. 
7. Juris Verners, 1983       2 
«Aptverošas kokapstrādes tehnoloăiju un iekārtu zināšanu 
bāzes izveidošana» 
S. Kukle, prof., Dr. habil. sc. ing. 
8. Gints Upītis, 1963       2 
«Pētījums par koksnes liekšanas un līmēšanas tehnoloăiskajām 
iespējām produkcijas daudzveidošanā» 
V. Kazāks, asoc. prof., Dr. sc. ing. 
9. Jānis KalniĦš, 1978       3 
«Dekoratīvie elementi Rīgas koka arhitektūrā» 
J. KrastiĦš, prof., Dr. habil. arch. 
10. Ilze Gudro, 1984       1 
«Neapgūto resursu apzināšana un izmantošanas iespēju 
izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai» 
A. Ulme, doc., Dr. arch. 
11. Līga Freivalde, 1984      1 
«Latvijā ražojamo produktu sortimenta paplašināšana balstoties 
uz vietējām ātri atjaunojamām izejvielām» 
A. Ulme, doc., Dr. arch. 
12. Ingrīda Šahta, 1973       1 
«Viedo sistēmu integrēšanas iespējas tekstilijās» 
Ilze BaltiĦa, asoc. prof., Dr. sc. ing. 
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 13.PIELIKUMS 

Akadēmiskā personāla saraksts  
Nr. 
p.k 

Mācībspēka 
akadēmiskais amats, 

vārds, uzvārds 

Pamat 
darba 
vieta 

Zin.gr. Studiju kurss 

1. Prof. A.ViĜumsone RTU Dr.sc.ing.    Zinātniskie semināri specializācijā 
Apăērbu projektēšanas metodoloăija 
Adīšanas procesu izpēte 

2. Prof. S.Kukle RTU Dr.h.sc.ing. Dizaina teorija 
Industriāla dizaina konceptuāli modeĜi 

    Dizaina pētījumi un problēmu risināšana 
3. As.prof. I. KrieviĦš RTU Dr.sc.ing. Pedagoăiskā prakse speciālitātē 

Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība 
Apăērbu tehnoloăijas izpētes metodes 

4. As.prof. I.BaltiĦa RTU Dr.sc.ing. Modificētu daudzsistēmu pavedienu audumu izpēte 
Tekstilmateriālu pētniecība 

5. Doc. N.OzoliĦa RTU Dr.sc.ing Progresīvā aušanas tehnoloăija 
6. Doc. I.Ziemele RTU Dr.sc.ing Zinātniskie semināri specializācijā 
7. Doc. U. Briedis RTU Dr.sc.ing Šūšanas iekārtu kvalitātes eksperimentālo pētījumu lietišėās metodes 
8. Doc. A.Ulme RTU Dr.arch. Zinātniskā  darba  vadīšana 
9. As.prof.G.Vinovskis RTU, 

Pētn. 
Dr.sc.ing Zinātniskā  darba  vadīšana 

10. As.prof. V.Kazāks  Dr.sc.ing Zinātniskā  darba  vadīšana 
11. Em.prof. V.Kancēviča  Dr.h.sc.ing. Zinātniskā  darba  vadīšana 
12. Em.prof. B. Okss  Dr.h.sc.ing. Zinātniskā  darba  vadīšana 
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 14.PIELIKUMS 

Akadēmiskā personāla CV  
 

CURRICULUM VITAE 
Vārds Uzvārds:  Ausma ViĜumsone 
Zinātniskais grāds                 Dr.sc.ing. 
Tautība   Latviete 
Tālrunis    67089565; 26565463  
Fakss    67089349 

Izglītība 
1993. Rīgas Tehniskā universitāte. InženierzinātĦu doktore. Disertācijas tēma: 

“Adaptējamas automatizētas apăērbu konstruēšanas sistēmas struktūras 
un algoritmu izstrāde” Diploms B-D 000771 14.12.1993. 

1981. - 1985.Latvijas Valsts Mākslas akadēmija, zīmēšanas un rasēšanas 
skolotāja 

1973. – 1978. ěeĦingradas Tekstila un vieglās rūpniecības institūts, šūto 
izstrādājumu inženieris- konstruktors- tehnologs 

Profesionālā  darbība:  
1978. - 1979. konstruktore Rīgas ModeĜu namā 

Pedagoăiskā darbība:  
2007.06. profesore RTU Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūtā 

2001.06.asociētā profesore RTU 

1994.-2001.06. docente RTU Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūtā.  

1994.01. lektore,  

1987. - 1989. asistente,  

1979. 09. - 1981.07. mācību meistare un asistente Rīgas Politehniskā institūta 
Vieglās rūpniecības mašīnu un tehnoloăijas katedrā. 

Administrat īvais darbs:  
2005.05. Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta (TTDI) direktore 

2005. MLĖF Stipendiju komisijas locekle 

2005. MLĖF Iepirkumu komisijas locekle 

2005. MLĖF Domes locekle 

2005. RTU Senāta locekle 

2003.06. Apăērba un tekstila tehnoloăiju katedras (ATTK) vadītāja 

Zinātniskā darba virziens: 
apăērbu automatizētā projektēšana, latviešu tautisko tekstiliju konstrukciju un 
rakstu sistematizācija. 

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā: 
• Bezkontakta 3D pozicionēšanas metodes izmantošana antropometriskajā modelēšanā. 

IZM RTU pētījums. Vadītāja. 2007.g. 
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• Karavīru taktiskās modulārās uzkabes specifikācijas. LR NBS Nodrošinājuma 
pavēlniecības pasūtīts pētījums. Atbildīgā izpildītāja. 2006.g. 

• LR NBS uniformu kvalitātes uzlabošana. LR AM pasūtīts pētījums 6842. Atbildīgā 
izpildītāja. 2004.g. 

• Apăērbu automatizētās projektēšanas laboratorijas izveidošana. Tirgus orientēts 
pētījums. Tēma Nr 69/96. Atbildīgā izpildītāja. 1996.-1997.g. 

• Kompleksa tekstiliju projektēšanas automatizācija. Tēma Nr.93.475. Latvijas ZinātĦu 
padomes grants. Izpildītāja. 1994.-1996. 

 
 
 
ESF projektu vadība: 
• ESF aktivitātes 1.1.1.2.„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta „Starpnozaru 
zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un 
integrēšanai inovatīvos izstrādājumos” zinātniskā vadītāja. 2009.- 2013. 
• Tekstila un apăērbu tehnoloăijas inženierstudiju prakse apăērbu ražošanas uzĦēmumā 
2006.-2007.g 
• RTU akadēmiskā personāla tehnoloăiskā prakse Tekstila un apăērbu ražošanas nozares 
uzĦēmumos 2006.-2007.g. 
• Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju procesa modernizācija 2006.-2007.g. 
 
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 34 
 
Kvalifikācijas celšana: 
• 2007.01. apăērbu projektēšanas programmas COMTENSE apmācības. 
• 2007.02. apăērbu projektēšanas programmas STAPRIM apmācības. 
• 2001. Hāgenas Tālmācības universitātes vācu valodas kursi Wirtschaftsdeutsch fuer 

Letten. 
• 2002.08. apăērbu projektēšanas programmas LECTRA (Francija) lietotāju kursi Tallinā. 
• 2001.07. tekstiliju un apăērbu projektēšanas programmpaketes TexDesign (firma  

Koppermann, Vācija) lietotāju kursi Rīgā. 
• 2000.05. starptautiskās apăērbu tehnoloăiju un iekārtu izstādes IMB`2000 Ėelnē 

apmeklējums. 
• 1999.12., 1997.12., 1995. 06., stažēšanās Berlīnes augstskolā (FHTW). 
• 1995. 10. stažēšanās Nīderreinas Lietišėo zinātĦu augstskolā (FH Niederrhein)-  

DAAD stipendija. 
• 1995. 03.-04. stažēšanās Berlīnes Tehniskajā universitātē. 
Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
• RTU pilnvarota pārstāve Latvijas Dizaina fonda padomē kopš 2005.gada. 
• Starptautiskā jauno modes mākslinieku un dizaineru konkursa “Habitus Baltija” žūrijas 

locekle 2004., 2008. 
• Starptautiskās sertifikācijas firmas Bureau Veritas Latvia pieaicināta speciāliste kopš 

1999.gada. 
• LR Aizsardzības ministrijas eksperte tekstila un apăērbu iepirkuma jautājumos 2003.g. 
• TTD institūta sadarbības koordinatore ar Berlīnes Tehnikas un Ekonomikas augstskolas 

(FHTW-Berlin) Apăērbu tehnikas nodaĜu. 
• 2003.07.28. lekcija par apăērbu datorprojektēšanas attīstības tendencēm starptautisko 

studentu vasaras kursu BestRiga dalībniekiem.  
• ESF projekta ietvaros 10 stundu lekcijas Purvciema Amatniecības vidusskolas 

skolotājiem 2006.g. jūlij ā un  
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• pārskata lekcija Vieglās rūpniecības tehnikuma pasniedzējiem 2007.g.aprīlī 
Dalība ES programmās: 
• Latvijas partnerības sadaĜas vadītāja Leonardo da Vinci projektā Inovācijas tekstila 

nozarē 2008.-2010.g. 
• 2000.g. un 2007.g. jūlij ā lekciju cikli „Apăērbu konstruēšanas metožu salīdzinošais 

vērtējums“ (9st.) un „Apăērbu 3Dprojektēšanas iespējas” Berlīnes Tehnikas un 
Ekonomikas augstskolā un  

• 2004.g.jūlij ā Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātē EU izglītības programmas 
SOCRATES ietvaros. 

• Dalība Nordplus Neighbour projektā “Nordic Centre for Inovative Studies and 
Advanced Training in Textiles” 2004. – 2007.g. 

 
Valodu prasme  Latviešu (dzimtā)  

AngĜu (sarunvaloda) 
Krievu (brīvi) 
Vācu (Ĝoti labi) 
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CURRICULUM VITAE 
 
1. Vārds, uzvārds Nadežda OzoliĦa 
  
  
  
5. Darba vieta  RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 

Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta  
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras docente 

6. Kvalifikācija 1971.g. Inženieris tehnologs, Rīgas Politehniskais   institūts; 
1977.g. tehnisko zinātĦu kandidāts, ěeĦingradas tekstila un vieglās 
rūpniecības institūts (nostrificēts 1993.g.13.janvārī, inženierzinātĦu 
doktors; Dr.inž.;  dipl. B-D Nr.000511); 
disertācijas tēma: “Filtraudumu struktūras un tehnoloăijas 
izstrādāšana oksīdalumīnija rūpniecībai” 

7. Praktiskā darbība 1971.-1973. Latvijas vieglās rūpniecības zinātniski-pētnieciskais 
institūts; jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

8. Pedagoăiskā darbība 1973.-1976. aspirante ěeĦingradas tekstila un vieglās rūpniecības 
institūtā; 
1976.-1978. asistente Rīgas Politehniskā institūtā; 
1978.-1986. vecākā pasniedzēja Rīgas Politehniskā institūtā; 
kopš 1986.g.  docente Rīgas Tehniskā universitātē 

9. Zinātniskā darba 
virziens                

Aušanas procesa sasprieguma pētījumi uz mūsdienu bezatspoĜu 
aužamām stellēm. Zīda audumu sortimenta paplašināšanas iespējas. 
Teksturētu stikla šėiedru pavedienu izstrādāšanas īpatnības.Latvijas 
tekstilrūpniecības attīstības analīze. 

10. Piedalīšanās 
pētniecisko darbu 
veikšanā 

Inženierprojektu  un maăistru darbu vadīšana; darbu tematikā tika 
izvēlēta dažādu jaunu tehnoloăisko procesu pētīšana. 

11. Pēdējo 5 gadu 
galvenās 
starptautiskās 
publikācijas 

� Качество текстурирования стеклянных нитей.  Конф. 
Современные технологии и оборудование текстильной 
промышленности (Текстиль-2004). Москва, 2004. 

� Problems of Glass Continuous Filament Yarn Texturing.  
International Conference Fibrous Materials XXI Exibition, St. 
Peterburg, Russia.  May 23-28, 2005. 

� MazotekstiluzĦēmumu attīstības iespējas Latvijā. Zinātniskie 
raksti 9.sēr., RTU 2007.g. 

� Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu fizikālām 
īpašībām. Zinātniskie raksti 9.sēr., RTU 2007.g. 

 
12. Kopējais zinātnisko 

darbu skaits 
41 

13. Valodu prasme Pārvaldu latviešu, krievu, daĜēji vācu. 
14. Kvalifikācijas 

celšana 
Iepazīšanās ar jaunajām tehnoloăiskajām iekārtām aušanas 
tehnoloăijā A/S “Juglas manufaktūra”, A/S “Klippan Saule”  un A/S 
“Valmieras stikla šėiedra”. Piedalīšanās starptautiskās izstādēs un 
konferencēs. Iepazīšanās ar jaunāko tehnisko literatūru RTU 
bibliotekā, tehniskā bibliotekā. 

15. Profesionālais un 
sabiedriskais darbs 

RTU Akadēmiskās sapulces locekle.  MĖ fakultātes Domes locekle.   
Valsts kvalifikācijas komisijas locekle.  Akadēmiskā grāda un 
profesionālās kvalifikācijas piešėiršanas komisijas locekle. 

N.OzoliĦa 
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    CURRICULUM VITAE 
Genrihs Vinovskis 

inženierzinātĦu doktors 
 

Darba vieta: RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes Tekstilmateriālu 
tehnoloăiju un dizaina institūts 

IeĦemamais amats: Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras (daĜslodzes) asoc. 
profesors 
Dzīves vieta: Rīga, Hipokrāta 39 dz.6, tālr. 7515804 
Kvalifikācija: 
-    nostrificēts – Latvijas InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing., B-D 
Nr.000499) 

1993.g. 

- ěeĦingradas Vieglās un tekstilrūpniecības institūts, aspirantūra, 
tehnisko 

zinātĦu  kandidāts. Disertācijas tēma – Pneimatiskās aužamās stelles P-
105 piedziĦas dinamikas izpēte.      
  

1974.g. 

- Vissavienības neklātienes Vieglās un tekstilrūpniecības institūts,  
      inženieris-mehāniėis, spec. tekstilrūpniecības mašīnas un aparāti  

1968.g. 

- Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums, tehniėis tehnologs vilnas aušanā  1955.g. 
 
Profesionālā un sabiedriskā darbība: 
 
-     Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras asoc. profesors no 2001.g 
- RTU TATI Tekstiltehnoloăijas prof. grupas vadītājs, as.prof.  1998.-2001.gg 
- RTU ŠMMT katedras vadītājs un katedras asociētais profesors  1996.-1998.gg 
- Promocijas Padomes RTU P-11 loceklis-eksperts   no 1993.g 
- RTU Tekstiltehnoloăijas nozares zinātniski pētnieciskās 

laboratorijas zinātniskais vadītājs un ŠMMT katedras vadītājs  
1987.-1992.gg 
 

- RPI VRMT un ŠMMT katedru docents     1982.-1996.gg 
- RPI VRMT vecākais pasniedzējs        1974.-1982.gg 
- RPI Vieglās rūpniecības mašīnu un tehnoloăijas katedras 

asistents  
1970.-1971.gg 

- RPI Šėiedru materiālu mehāniskās tehnoloăijas (ŠMMT) 
katedras laboratoriju vadītājs     
  

1966.-1970.gg 

- Remontu mehāniskās nodaĜas vadītājs, galvenais mehāniėis  
      RA “Rīgas Tekstils” un filiālēs      

1958.-1966.gg 

 
Galvenie zinātnisko pētījumu virzieni: 
-    Aušanas steĜĜu mehānismu dinamikas analīze; 
-    Tekstilmašīnu tehnoloăisko procesu pētījumi; 
- Tekstilmateriālu un mašīnu darba instrumentu mijiedarbības likumsakarību  
      noteikšanas metožu izstrādāšana. 
Publikācijas: 
Zinātniskie darbi  - 45, 
    t.sk. autorapliecības  - 1; 
Metodiskie darbi  - 26. 

       
07.02.2008.     G.Vinovskis 
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1. 
Vārds,Uzvārds  Ilze BaltiĦa, asoc.profesore 

  
  
  
2. Darba vieta RTU, Tekstilmateriālu  tehnoloăiju un dizaina institūts, Apăērbu un tekstila 

tehnoloăiju katedra 
3. LR 
zinātniskais 
grāds, diploma 
Nr., specialitāte 

InženierzinātĦu doktore, B-D 000827, Vieglā un tekstilrūpniecība 

4. Praktiskā 
darbība 

• 1989-1992 Inženiere RTU Tekstiltehnoloăijas zinātniski pētnieciskajā 
laboratorijā 

• 2001 – 2003  Tirdzniecības menedžere SIA “ACG NYSTROM” 
(tekstiliekārtu izplatītājfirma) 

5 Pedagoăiskā 
darbība 

• 2002-..... Docente Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā  
• 1998-2002 Docente Tekstiltehnoloăijas prof. grupā 
• 1996-1998 Docente Šėiedru materiālu mehāniskās tehnoloăijas  katedrā 
• 1992-1996 Asistente Šėiedru materiālu mehāniskās tehnoloăijas  katedrā 
• 1989-1992 Stundu pasniedzēja Šėiedru materiālu mehāniskās 

tehnoloăijas katedrā 

Lekciju kursi sekojošos mācību priekšmetos: tekstila un ādas materiālzinību 
pamati, tekstila materiālmācība, kvalitātes nodrošināšana, audumu struktūra un 
analīze, audumu projektēšana 

6. Zinātniskā 
darba virziens 

• Elektroniskās tekstīlijas 
• Viedās tekstīlijas 
• Stikla pavedienu sagatavošana aušanai 
• Universiālās decimala klasifikācijas tulkošana  
• Šėiedru materiālu fizikālie pētījumi  
• Vilnas šėiedru karbonizācija augstfrekvences elektromagnētiskā laukā. 

7.  Pēdējās 
galvenās 
starptautiskās 
publikācijas 

• I.BaltiĦa, N.OzoliĦa. Smitēšanas procesa ietekme uz stikla 
pavedienu fizikālām īpašībām. RTU zinātnisko rakstu  sērijas 
krājums, 2007, 91-96. lpp. 

• I.Baltina, N.Ozolina. Gultasvelas audumu kvalitate. RTU 
zinātnisko rakstu  sērijas krājums, 2006, 62-66. lpp. 

• Problems of Glass Continuous Filament Yarn Texturing.  
International Conference Fibrous Materials XXI Exibition, St. 
Peterburg, Russia.  May 23-28, 2005. 

• Качество текстурирования стеклянных нитей.  Конф. 
Современные технологии и оборудование текстильной 
промышленности (Текстиль-2004). Москва, 2004. 

• Aušanas tehnoloăijas industriālā attīstība Latvijā.  RTU 42. 
zinātniskā konference, RTU, Rīga, 2001. 

• Zinātnes un tehnoloăijas vārdnīca,- Apgāds Norden AB, 2001, 754 
lpp. 

8. Dalība 
konferencēs 

• 2007.g. RTU 48.starptautiskā zinātniskā conference, referāti: 
1. I.BaltiĦa, E.Cigle, N.OzoliĦa “E-stikla pavedienu 

smitēšana”; 
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2. I.BaltiĦa, I.Šahta “Progresīvās tekstīlijas mūsdienu 
apăērbos”. 

• 2005.g. International Conference Fibrous Materials XXI Exibition, 
St. Peterburg, Russia 

• 2004.g. Конф. Современные технологии и оборудование 
текстильной промышленности (Текстиль-2004), Москва 

9. Metodiskie 
materiāli  

• Metodiskie norādījumi  laboratorijas darbiem 
tekstilmateriālzinībās, Rīga, 2007.g.  

• Metodiskie materiāli e - studijām „IEVADS TEKSTILZINĪBĀS”, 
Rīga, 2007.g. 

• Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem tekstilmateriālu zinībās, 
Rīga, 2001 

10. Kopējais 
zinātnisko darbu 
skaits 

21 

11. Valodu 
prasme 

Pārvaldu latviešu, krievu , angĜu valodas 

12. Kvalifikācijas 
celšana 

• 2008.g. RTU profesionālās pilnveides izglītības programma „30P 
141 06 Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoăijā 
un IT jomā” 

• 2008.g. seminārs “The Challenge of Smart Textiles” 
• 2008.g. ILMAKUNNAS TEXTILE SYMPOSIUM  
• 2007.g. tehnisko tekstīliju izstāde ”HIGHTEX2007” , Stambula 
• 2007.g. Tehnisko tekstiliju kongress Stambulā 
• 2007.g. dalība projektā ESF PIAA projektu aktivitate 3.2.5.2. 

„Augstskolu personala apmacīšana kompetentai e-studiju metožu 
lietošanai iesācējiem" 

• 2007.g. E-TEXT+TEXTILES rīkoto lekciju apmeklējums: 
1. LENA BERGLINA (Sweden), INTERACTIVE TEXTILE 

STRUCTURES: HOW WILL SMART MATERIALS 
AFFECT OUR LIFE IN THE FUTURE?, 2007.g. 
1.novembris 

2. Ilze Bebris (Canada), Unwind. Febrill Spaces: heterotopias 
and beyond”, 13.09.07 

3. Tania Fox & Ben Maron (UK) Fabric Logic, 20.08.07 
• 2007.g. Tehnisko tekstīliju izstāde  - messe Frankfurtē “Techtextile 

2007“ 
• 2007.g. dalība simpozijā „Avantex-Symposium 2007”, Frankfurte 
• 2007.g. dalība simpozijā “Techtextile 2007”, Frankfurte 
• 2006.g. seminārs “Ilmakunnas Textile Symposium 2006”  Future 

possibilities for Dryers in Europe – New Economical and Ecological 
Technologies in Dyeing and Finishing 

• 2006.g. kurss “Inovāciju menedžments” 
• 2006/2007m.g. prakse A/s “Valmieras stikla šėiedra” 
• 2005.g. Seminārs “Tekstilmaterialu klimatiskā testēsana” 
• 1997.g. Kurss “Tālmācības projektu un studiju materiālu izstrāde” 
• 1995.g. stažēšanās De Monforta Universitātē Anglijā 

13. Profesionālais 
un sabiedriskais 
darbs 

• RTU Akadēmiskās sapulces locekle  
• Universiālās decimala klasifikācijas tulkošana (sadaĜa 677) 
• Bakalauru un maăistru darbu aizstāvēšanas komisiju locekle; Inženieru 
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profesionālās kvalifikācijas komisijas locekle; 
• TTD Institūta arodbiroja priekšsēdētāja 

14. Dalība 
projektos 

• 2008.g. IZM - RTU pētniecības projekts „Apăērbā integrētas 
mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde” 

• 2007.g. ESF projekts „Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju 
procesa modernizācija” .Projekta identifikācijas 
numurs:2006/0249/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0077/00072
006. –  

• 2007.g. ESF projekts „Augstskolu personala apmacīšana 
kompetentai e-studiju metožu lietošanai iesācējiem" 

 
 

I.BaltiĦa 
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Asociētā profesora, inženierzinātĦu doktora  

IVARA KRIEVI ĥA  
DZĪVESGĀJUMS -- CURRICULUM VITAE  

 
Darba vieta: RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte (MLĖF), 

Tekstilmateriālu tehnoloăijas un dizaina institūts (TTDI, bij. TATI)  
IeĦemamais amats: Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras asociētais profesors 
  
Kvalifikācijas:  • Pēc ěeĦingradas tekstila un vieglās rūpniecības institūta (1969 - 

1974) absolvēšanas šūto izstrādājumu inženieris - konstruktors - 
tehnologs (1112. specialitātē);  

• Pēc Maskavas vieglās rūpniecības tehnoloăiskā institūta aspirantūras 
(1980 - 1984) tehnisko zinātĦu kandidāts 05.19.04 specialitātē «Šūto 
izstrādājumu tehnoloăija»; Ar RTU P-11 Promocijas padomes 1993-
06-16 lēmumu pielīdzināts inženierzinātĦu doktora zinātniskais 
grāds «Vieglās un tekstilrūpniecības izstrādājumu tehnoloăijas» 
apakšnozarē;  

• RTU Biznesa institūta un Pacific Lutheran University MBA kursu 
«Ievads uzĦēmējdarbībā» sertifikāts (1992);  

• Stāžēšanās Berlīnes tehniski ekonomiskās universitātes (FHTW) 
Apăērbu dizaina un tehnikas nodaĜā (1993, 1995, 1997,1999);  

• Stāžēšanās Mančestras Metropolises universitātes Apăērbu dizaina 
un tehnoloăijas katedrā (1993/94, 1995); 

Zinātniski pedagoăiskā 
darbība: 

• RPI VRMT katedras inženieris (1974), asistents (1975), vec. 
pasniedzējs (1978 - 1980);  

• RPI / RTU VRMT katedras asistents (no 1984), vec. pasniedzējs (no 
1988), docents (no 1990), asoc. profesors (no 1996) 

Profesionālā darbība:  • Maskavas vieglās rūpniecības tehnoloăiskā institūta Zinātniski 
pētnieciskās daĜas vec. zinātniskais līdzstrādnieks (1981 - 1983);  

• Latvijas tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra apăērbu un 
tekstilpreču konsultants (1997 - 1998) 

Galvenie zinātnisko 
pētījumu virzieni:  

Apăērbu prečzinība, kvalimetrija un terminoloăijas standartizācija 
apăērbu tehnoloăijas nozarē. Apăērbu tirgus konjunktūras sortimentālā 
izpēte. Apăērbu tehnoloăijas profesionālās izglītības programmu 
didaktika. 

Mācību priekšmeti:  Apăērbu kvalitātes vadība; Tērpzinību antropoloăiskie pamati; Apăērbu 
prečzinības; Modes tirgzinību un prečzinību pamati; Modes preču 
tirgzinības; Apăērbzinību mācīšanas metodoloăija; Modes tirgus un 
kvalitātes pētniecība; Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība; u.c. 

Piedalīšanās RTU un 
ārpusuniversitātes 
institūciju darbībā: 

• RTU MZF Domes loceklis (līdz 2002. g.), TTDI Padomes loceklis;  
• Promocijas padomes «RTU P-11» loceklis (Dr.sc.ing. grada 

piešėiršanai Tekstila un apăērbu tehnoloăijas apakšnozarē līdz 2005. 
g.);  

• LZA Terminoloăijas komisijas plēnuma loceklis; Tekstilrūpniecības 
terminu apakškomisijas priekšsēdētājs; 

• NSI “Latvijas standarts” LVS/STK/41 “Tekstila un ādas 
izstrādājumi” tehniskās komitejas priekšsēdētājs (līdz 2002. g.);  

• LR EM eksperts tekstilpreču jomā, LR pārstāvis ES 
Tekstilmarėēšanas komisijā;  

• Starptautiskā Tekstilinstitūta (The Textile Institute - pasaules 
profesionāĜu asociācijas) biedrs (1993-1999);  

Rīgā, 2010. gada 1. martā 
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Vārds, uzvārds: 
 

INESE ZIEMELE 

  
Dzimšanas vieta: 
 

Balvi 

  
Izglītība: 
Pamatskolas (1971-1979): 
Vidusskolas (1979-1982): 
 
Augstākā (1982-1987): 
 
 
 
 
                (1995-1998): 

Balvu 1. vidusskola 
Rīgas 16. PPTV 
“M ēteĜu drēbnieks” , 5.kategorija 
Rīgas Politehniskais institūts 
ABA fak. Vieglās rūpniecības mašīnu un 
tehnoloăijas katedra,  
Inženiera- tehnologa kvalifikācija 
“Šūto izstrādājumu tehnoloăijā” 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūta 
doktorands 
 

Darba vieta, amats: 
 

Rīgas Tehniskā universitāte, Tekstila 
tehnoloăiju un dizaina institūts, pētnieks 
 

LR zinātniskais grāds, diploms Nr., 
specialitāte: 
 

inženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing), diploms 
B-D, Nr.000963 
 

Zinātniskā darba virziens: 
 

Selektīvā šujmašīnu lietošanas metode diegu 
savienojumu izpildes kvalitātes 
nodrošināšanai šūšanas ražotnēs 
 

Pedagoăiskā darbība: 
 

RTU asistents no 1987.g. līdz 1998. gadam, 
 

Piedalīšanās zinātniski pētniecisko 
darbu veikšanā 
1988.-1989.g. 
1996.-1998.g. 
 

pētnieciskais līgumdarbs uzĦēmumā „R īgas 
Apăērbs” 
zinātniski pētnieciskais darbs A/S “Latvija”- 
„Dr ēbnieks” šūšanas plūsmās 
 

Kopējais publikāciju skaits: 18 

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 
 

1 

Valodu prasme: 
 

angĜu val. – labi; krievu val. – Ĝoti labi 

Kvalifik ācijas celšana: 2008.gada februāris „Akad ēmiskā personāla 
kompetenču pilnveide pedagoăijas un IT 
jomā” – ESF, RTU licencēta programma, 
apl. PA Nr. 047313 
 

Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
 

- 1998. g. -2007.g. SIA “Solutions” vecākais 
tehnologs  

- 2002.g.okt. ekspertu komisijas loceklis 
veicot Rīgas Vieglās rūpniecības 
tehnikuma akreditāciju; 
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- no 2000.g. – LZA terminoloăijas 
komisijas tekstilterminoloăijas 
apakškomisijas loceklis; 

- no 2007.g. maija pieredze ESF projekta 
administrat īvajā vadīšanā 

Cits: B kategorijas autovadītāja apliecība no 
2000.gada jūlija 

 
 

Inese Ziemele 2010.gada 12.martā 
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CURRICULUM VITAE 
PERSONAS DATI 
 
 
 
 
IZGL ĪTĪBA 
 
 
 
 
 
 
 
KVALIFIK ĀCIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPILDUS 
IZGL ĪTĪBA, KURSI 

VĀRDS: 
UZVĀRDS: 
 
TELEFONS: 
 
No 1996-2000 
 
1994-1996 
 
1989-1994 
 
1978-1989 
 
2003 
 
 
 
1996 
 
 
 
1994 
 
1993 
 
No 2006 
 
No 2003 
 
No 2001 
 
No 1997 
 
1995-1997 
 
 
1999 
 
1988 
 
VALODAS: 
 
 
DATORI: 
HOBIJI: 

Uăis 
Briedis 
 
67617355, 29408119 
 
RTU Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūts, 
doktorantūra. 
RTU Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūts, 
maăistratūra. 
RTU Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultāte, 
inženierstudijas. 
Rīgas 47. vidusskola. 
 
InženierzinātĦu doktora grāds. 
Promocijas darbs: "Rūpniecības šujmašīnu zobstieĦa 
auduma pārvietošanas mehānisma izpēte un automatizētas 
projektēšanas metodes izstrāde". 
InženierzinātĦu maăistra grāds Tekstilmašīnu mehānikā. 
Darba tēma: ”Rūpniecisko slēgdūriena šujmašīnu 
zobstieĦa auduma padeves mehānismu funkcionāla 
analīze”. 
Inženieris elektromehāniėis Ražošanas un tehnoloăisko 
procesu automatizācijas specializācijā. 
InženierzinātĦu bakalaura grāds mehānikā. 
 
RTU Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts, 
docents. 
RTU Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts, 
lektors. 
RTU Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūts, asistents. 
SIA ”Sonika” - sadzīves šujmašīnu Brother izplatītājs 
Latvijā - tirdzniecības daĜas vadītājs. 
Rīgas pilsētas pašvaldības uzĦēmums ”Zemgale”, 
elektroinženieris. 
 
International Trendsetters ”Agresīvais mārketings”, 
lektors Džons Von Eikens. 
B, C kategorijas autovadītāja apliecība. 
 
Latviešu-dzimtā. 
AngĜu, vācu, krievu-sarunvalodas līmenī. 
 
PC lietotāja līmenī. 
Spēlēju badmintonu. 

 
Uăis Briedis   11.03.2010 
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Curriculum Vitae 

1. Vispārīgās ziĦas 

 Vārds, uzvārds:      Andra Ulme 

 Personas kods:      180369 - 13107 

 Dzimšanas vieta:      Rīga, Latvija 

 Dzīves vietas adrese:    Beberbeėu 9. līnija 10, Rīga, LV-1029 

 Izglītība:       augstākā 

 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  Dr.arch. 

 Nodarbošanās:      RTU  docente 

Valodu lietošanas prasmes:  latviešu- dzimtā, krievu- brīvi, angĜu- sarunu 
valoda. 

 Citas būtiskas ziĦas (pēc pretendenta ieskatiem): 

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

 nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē 

 publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos: 
PUBLICĒTIE DARBI 

• Gudro I., Beikule I., Strazds G., Ulme A. ĀDAS RESURSU APZINĀŠANA UN 
IZMANTOŠANAS IESPĒJU IZPĒTE LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI//RTU Zinātniskie raksti. Materiālzinātne. 9. 
Sērija, 4. Sējums. Rīga, 2009. -– 45.–49. lpp.  

• G. Strazds, A. Ulme, L. Freivalde LATVIJAS ATJAUNOJAMĀS 
EKOIZEJVIELAS  KĀ ILGTSPĒJĪGU  TELPISKO ATTĪSTĪBU 
VEICINOŠIE FAKTORI // RTU Zinātniskie raksti. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Telpiskā stratēăija ilgtspējīgai attīstībai: Veidojam Latvijas 
nākotni”// RTU Zinātniskie raksti. Rīga, 2009.  – 63.–67. lpp.  

• GUDRO I., ULME A. PRESENTATION OF THE SOCIAL 
RESPONSIBILITY WITHIN THE PUBLIC SPACE IMAGE OF HIGHER 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. // Management of technological 
changes. Book 1; Technical University of Crete, Greece; 2009.  – 89.  – 91. lpp.   

• L. Freivalde, A. Ulme ATJAUNOJAMO IZEJVIELU ATTĪSTĪBA 
LATVIJAS TERITORIJĀ //RTU Zinātniskie raksti. Materiālzinātne. 9. Sērija, 
4. Sējums. Rīga, 2009. – 63.–67. lpp. 

• Ulme A., Gudro I., Freivalde L. SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS 
REPREZENTĀCIJA AUGSTSKOLU PUBLISKO TELPU VEIDOLĀ//RTU 
Zinātniskie raksti. Materiālzinātne. Rīga, 2008.  – 14.–19. lpp.  

• Ulme A., Dreimanis V.  Durvju dizaina attīstības vēsture Latvijā// RTU 
Zinātniskie raksti. Materiālzinātne. Rīga, 2008.  – 20.–28. lpp.  

• Ulme A. Presentation of Latvian Mentality In The Image Of Public Space In 
Hotels In The Early 20 Century // Magic World of Textiles; 4rd International 
textile clothing & design Conference; University of Zagreb, Croatia; 2008.-
1035.-1040.lpp 

• Strautmanis I., Ulme A. Latviskās Mentalitātes Reprezentācija 20. Gadsimta 
Sākuma Viesnīcu Publisko Telpu Veidolā// RTU Zinātniskie raksti. 
Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, 2007. – 58.–65. lpp. 
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• Strautmanis I., Ulme A. Interjera dizaina loma viesnīcu tēla attīstības stratēăijā 
pasaulē// RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, 2005. – 
58.–65. lpp.  

• Strautmanis I., Ulme A. Tekstīlija kā latviešu nacionālās identitātes 
reprezentētāja viesnīcu interjerā // GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība 
2005. 3. Starptautiskā zinātniski- praktiskā konference. Rīga, 2005. – 50.–52. 
lpp. 

• Kriėe L., Ulme A. Aizkari mūsdienu dizainā // GuĜbūvju un koka konstrukciju 
būvniecība 2005. 3. Starptautiskā zinātniski- praktiskā konference. Rīga, 
2005.  – 57.–59. lpp. 

• Strautmanis I., Ulme A. Viesnīcu tēla attīstības stratēăijā Eiropā un pasaulē// 
RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, 2006. – 45.–54. lpp.  

• Strautmanis I., Ulme A. Viesnīcu attīstības tendences interjera dizaina jomā // 
RTU Zinātniskie raksti. Materiālzinātne. Rīga, 2006. – 148.–155. lpp.  

• Strautmanis I., Ulme A., Bernāns J. MājokĜu pilnīgas telpu platības 
izmantošana-problēmas risinājums // RTU Zinātniskie raksti. 
Materiālzinātne. Rīga, 2006.                   – 156.–161. lpp.  

• Strautmanis I., Ulme A., Bārs R. MājokĜa iekārtošanas problēmas- sabiedrības 
attīstības tendences // RTU Zinātniskie raksti. Materiālzinātne. Rīga, 2006. – 
162.–169. lpp.  

• Ulme A. Latvijas viesnīcu un viesu māju interjeri guĜbūvēs // 4. starptautiskā 
zinātniski - praktiskā guĜbūvju un koka konstrukciju būvniecības konference 
2007, Rīga,  

• Ulme A. Kalnina K. Enlivening of innovative design ideas in the historical 
enviroment. // Management of technological changes. Book 1; Technical 
University of  Crete, Greece; 2005. - 309.-314. lpp.   

• Ulme A. The textiles’ role in representation of Latvian national identity in the 
hotels interior design // Magic World of Textiles; 3rd International textile 
clothing & design Conference; University of Zagreb, Croatia; 2006.- 925.- 
930. lpp 

Apmeklētie semināri: 
• Starptautisks seminārs COST akcijas C9 ietvaros “Urban Preservation And 

Development In Riga City Historical Centre” – Rīga, 04.–06.03.2004.  
•  Seminārs” NAKTSMĪTĥU MĀRKETINGS. Tendences. Stratēăija. 

Pārdošana”- Rīga, 12.05.2005. 
• Starptautiskā konference “ Arabian hotel investment conference 2006” – 

Dubaja, Jumeirah, 29.04.-01.05.2006. 
• Starptautisks seminārs “Viesnīcu mārketings” Eiropas reăionālā tūrisma 

institūta rudens cikla otrais seminārs- piedalījos ar referātu” Pārdod ar 
interjeru un dizainu”- Rīga, 22.11.2006.  

• Latvijas Lauku tūrisma konference –Rīga, 02.03.2007. 
• Semināri”  Facoltà del Design” starptautiskajā dizaina izstādē “ Salone Satellite 

Internazionale del Mobile 2005” - Milānā 13.-18.04.2005. 
• Semināri “ ABOUT THE MANY- DIMENSIONAL PROJECT” un “ Milan 

INTERNATIONAL FURNITURE FAIR 2006”  
 starptautiskajā dizaina izstādē “ Salone Sattelite Internazionale del Mobile 
2006” - Milānā 05.-10.04.2006. 

• Semināru cikls” Freedom of Creation”  kura ietvaros notika konkurss” Best 
New Exhibitor’  starptautiskajā  dizaina izstādē “ 100% DESIGN”- Londona, 
21.-24.09.2006. 
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• Starptautiskais dizaina Universitāšu apmācību cikls 8. izglītības līmenī “ 
Designing designers 2007” “ Light as an architectural matter” 2007. g. 21. 
aprīlī Mil ānā, Itālij ā. 

Publicēšanai iesniegto darbu saraksts: 
• J. TrušiĦš, A. Ulme, E. Buka  PRECONDITIONS AND PROBLEMS OF 

CREATING OF THE RECREATION AND TOURISM SPATIAL SYSTEM 
IN LATVIA // RTU Zin ātniskie raksti. Starptautiskā zinātniskā konference 
“Telpiskā stratēăija ilgtspējīgai attīstībai: Veidojam Latvijas nākotni”. Rīga, 
2009.   

• Gudro I., Strazds G., Ulme A. THE EXPLORATION OF UNUTILIZED HIDE 
RESOURCES AND THE RESEARCH OF UTILIZATION POSSIBILITY 
OF SUCH RESOURCES FOR THE MOTION OF DEVELOPMENT OF 
NATIONAL ECONOMY OF LATVIA// 41th International Symposium on 
Novelties in Textiles. Ljubljana, 2010. 

• Gudro I., Strazds G., Ulme A. THE EXPLORATION OF UNUTILIZED HIDE 
RESOURCES FOR THE PROMOTION OF DEVELOPMENT OF 
NATIONAL ECONOMY OF LATVIA // 5th INTERNATIONAL TEXTILE, 
CLOTHING & DESIGN CONFERENCE - Magic World of Textiles. 
Dubrovnik, Croatia, 2010. 

 

3. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 

 vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju): 2 

 recenzētie promocijas darbi (norādot personas): 
par RTU APF 2008. gadā aizstāvēto Zanes Šmitas promocijas darbu „Publisko 
bibliotēku arhitektūra Latvijā”. 

 vadītie maăistra darbi (skaits): 7 

 vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): 7 

 studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos): 
• Ievads dizaina teorijā         2KP 
• Dzīvojamo un sabiedrisko telpu interjers un iekārta  2KP 
• Dizaina analīze un kritika                              7KP 
• Dizaina vēsture                                                 2KP 
• Krāsu un formu loăika. Formveide         2KP 
• Darba procesu projektēšana amatniecībā           2KP 
• Interjera dizaina pamati                                             2KP 
• Mākslinieciski tehniskā jaunrade                               4KP 
• Radošie darbi                                                             2KP 
 

 sagatavotie mācību līdzekĜi: 

 Lekciju konspekts IEVADS DIZAINA TEORIJ Ā. Datorsalikums un 
PowerPoint prezentācijas. 2007.g. 

 Lekciju konspekts INTERJERA DIZAINA PAMATI . Datorsalikums un 
PowerPoint prezentācijas. 2008.g. 

  Lekciju konspekts TŪRISTU M ĪTNES UN TO KVALIT ĀTE. Datorsalikums 
un PowerPoint prezentācijas. 2008.g. 
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 cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). 
• Praktizējoša interjera dizainere - arhitekte. Specializācija - 
viesnīcu un citu tūristu mītĦu interjera projektēšana un 
iekārtošana, dzīvojamo ēku projektēšana un interjera 
iekārtošana. Kopš 1990. gada. 
• 2007. gada decembrī aizstāvēta Doktora zinātniska grāda 
iegūšanai disertācija VIESNĪCU ATT ĪSTĪBAS 
PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI  . Promocijas padome 
P-10 
• Kopš 2005. gada regulāra dalība APF diplomdarbu izstādes 
iekārtošanā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un kopš 
2006. gada ikgadējo Dizaina dienu ietvaros projektā „Dizains 
Nākotne” RTU  MLĖF TTDI studentu darbu dizaina izstādes 
iekārtošanas organizatore 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

 Promociju padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi, zinātnisko 
žurnālu redkolēăijas locekĜi: 

• nav 

 Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču 
organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekĜi: 

• Riga Technical university Spatial and Regional 
Development research centre, vadošā pētniece. 

 citi augstskolā veicamie pienākumi: 
• 2008. RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas 

fakultātes (turpmāk – MLĖF) Tekstila tehnoloăiju un dizaina institūta 
mācību korpusa Rīgā, Āzenes ielā 18 rekonstrukcijas būvprojektēšanas 
darbu sarunu procedūras iepirkumu komisijas locekle. CPV kods: 
74222000-1. 

 Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). 

 ESF projektu eksperte: 
•  RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura 
pilnveidošana 2007.-2008.g 

  
2010.gada 25. februārī       /A.Ulme/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 
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1. Uzvārds:  Boriss 
2. Vārds:   Okss 
3. Izglītība: augstākā 

Doktor-Habil. Ing  no 1993 g. 
Prof. Emeritus no  2006 g 
 

 
4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – 

teicami, līdz 5 – pamatzināšanas) 
Valoda Lasot Runājot Rakstot 

Latviešu 2 3 3 

Krievu 1 1 1 

Vacu 2 2 3 

 

5. Dalība profesionālās organizācijas: 
Valsts emeritēto zinātnieku biedrība „EMERITUS” 
 

6. Citas prasmes: Ražošanas iestāžu vadība, uzĦēmumu vadība. 
 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: emeritus prof. RTU 
 

8. Profesionālā pieredze: 
Laiks 

(no/līdz) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs 

(uzĦēmuma līguma 
gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba 
pienākumu apraksts vai 
veicamā darba apraksts 

(uzĦēmuma līguma gadījumā) 

1969-2007 RTU Latvija Dr. Habil Ing, katedras vadītājs,  
professors 

1997-2009 SIA „ESTA” Latvija Direktora vietnieks, konsultants 

 

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 
LR Patents Nr12856 Adīts viengabala kompresīvs iizstrādājums varikozo vēnu 

ārstēšanaj. 

LR Patents Nr 13951 Dzīvnieku brūču pārsējiastrādājuma izgatavošanas metode un 

at šo metodi izgatavotais pārsējizstrādājums. 

Компрессионное цельновязанное изделие для лечения варикозного 

расширения вен. 44th Congress IFKT „Knits Round the Clock” 22-27 of September , 

2008, S-Peterburg. 

 

 

B. Okss 

20.06.2010. 

 
CURRICULUM VITAE 
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1. Silvija Kukle 
 
2. Personas kods  300942-10540 
3. Dzimšanas vieta: Krāslava, Latvija 
4. Dzīves vieta: Tīraines iela 36A, Rīgas raj., Mārupes pag., LV-2167; tel.: 

7089816; 29411648; e-pasts: skukle@latnet.lv 
5. Izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, specialitāte: šėiedru materiālu 

mehāniskā apstrāde; kvalifikācija: inženieris tehnologs (1965. g.); tehnisko 
zinātĦu kandidāte (Maskavas Tekstila institūts, 1977.), inženierzinātĦu 
doktore (1991. g.), Dr.habil.sc.ing. (RTU, 1993.). 

6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: RTU Profesore 
Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātē, vadošais pētnieks, 
Dr.habil.sc.ing. 

 

7. Nodarbošanās: dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloăijas professorgrupas 
vaditāja 

 
5. Valodas: 
 

Valoda AngĜu val. Krievu val. 
Runāt 3 4 
Rakstīt 3 5 
Lasīt 5 5 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem sešiem 
gadiem) 
 
2.1. Pieredze pētnieciskajā darbā un projektu vadībā (pēdējos 6 gados) 

 
Pētījuma nosaukums 

Uzsākšanas 
un 

pabeigšanas 
laiks 

 
Pasūtītājs 

IeĦema
mais 
amats 

 
Īss satura apraksts 

Rūpniecības, 
pakalpojumu un 
izglītības sektoru 
sadarbības iespēju 
izvērtējums dizaina 
jomā  

 
2005. 

 
Ekonomika
s ministrija 

 
Izpildītā-
ja 

 
Sadarbības iespēju 
izvērtējums dizaina jomā 
 

Starptautisks projekts 
“NordPlus Neighbour” 
(Zviedrija, Somija, 
Lietuva, Latvija) 

2004. - 2008 The 
research 
Council of 
Norway 

Koordina
tore 
Latvijā 

Tālmācības studiju 
moduĜu izstrāde dizaina 
problēmu risināšanai 

RTU Dizaina 
kompetences centra 
zināšanu bāzes satura 
veidošana 

 
2006. 

 
IZM 

 
Proj.vad. 

Konstruktīvo un 
tehnoloăisko savienojumu 
veidu apzināšana, 
klasifikācijas izstrāde, 
izgatavošana materiālā, 
datu bāzes vadības 
sistēmas projektēšana, 
datu sagatavošana 

Projektorientētu 2006-2008. ESF, Projekta Mācību metodiskās bāzes 
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studiju metodiskās un 
tehnoloăiskās vides 
modernizācija dizaina 
studiju programmās 

2006/0239
/VPD1/ES
F/PIAA/06
/APK/3.2.
3.2./0017/
0007   

vadītāja sakārtošana un 
tehnoloăiskā aprīkojuma 
pilnveidošana 

RTU Dizaina 
kompetences centra 
zināšanu bāzes satura 
pilnveidošana 
 

 
2008. 

 
IZM 

 
Projekta 
vadītāja 

Konstruktīvo un 
tehnoloăisko savienojumu 
zināšanu bāzes 
papildināšana,  
izgatavošana materiālā, 
sagatavošana ievadīšanai  
datu bāzē;  
virsmu nano strukturēšana, 
īpašību testēšana  

Starpnozaru 
zinātniskās grupas 
izveidošana viedo 
tekstiliju jaunu 
funkcionālo īpašību 
attīstīšanai un 
integrēšanai 
inovatīvos 
izstrādājumos 

2009. -2012. ESF  
1.1.1.2.  
aktivitāte 
2009/0198
/1DP/1.1.1
.2.0/09/AP
IA/VIAA/
148 PVS 
ID 1372 

Projekta 
aktivitāt
es Nr.4 
vadītāja 

Laboratorijas 
tehnoloăiju izstrāde 
ekspluatācijā ilgizturīgu 
nanopārklājumu 
iegūšanai  

 
2.2. ES, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:  LZP projektu 
eksperts. 
2.3. Nozīmīgākās publikācijas materiālzinātnes nozarē (pēdējos 6 gados) 
starptautiski cit ējamos un recenzētos izdevumos 
 

1. S.Kukle, G.Zommere*).  
Investigation of Clothing Values Through 
National Culture Studies 

Proceedings of the 4th International Conference on the 
Management of Technological Changes, Book 1. 
Chania, Greece, 2005..-p.161-166 

2. I.Sulce, S.Kukle *). Investigation of 
Welding Influence and Optimisation of 
Seam Usage Properties 

Proceedings of the 4th International Conference on the 
Management of Technological Changes, Book 2. 
Chania, Greece, 2005..-p.333-338 

3. D. Belakova, S. Kukle *),  
G. Strazds. Development of Necessary 
Skills and Competences for Effective 
Sewing Process Planning  

Proceedings of the 4th International Seminar on the 
Quality Management in Higher Education, 49 – 54, 
ISBN 973-730-225-7, Technical University 
„Gherorghe Asachi” Romania, 2006 

4. S.Kukle, G.Zommere.  
Vidzemes joslu raksta specifika. 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 2.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2007, ISSN 1691-
3132, p.32-36. 

5.R.Vidzickis, S.Kukle.  
Kokapstrādes muzeja ekspozīciju 
konceptuālie risinājumi. 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 2.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2007, ISSN 1691-
3132, p.46-53. 

6. D.Belakova, S.Kukle, T.Rumjanceva. 
Interaction of operator - layout – 
surroundings at a sewing workplace 

Proceedings of the 8th World Textile Conference 
AUTEX, p.63,  http://www.autex2008.it/cd/,  
Poster Area 2, Nr. 213, 7 p., ISBN – 978-88-89280-
49-2, Materials Science and Chemical Engineering 
Department of the Politecnico di Torino, Italy, 
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Biella,Citta Studi, June 2008 
7. D.Belakova, S.Kukle, N.Verbludova *)  
The impact of work planning decisions on 
the productivity of sewing production line 

Proceedings of the 4th International Textile, Clothing 
& Design Conference, Dragcevic (Ed.), p. , ISBN 953-
7105-12-1, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty 
of Textile Technology, Zagreb, (2008) 

8. Silvija Kukle & Gunta Zommere *). 
The Organization of  Symbols and  
Motifs  Used in  Latvian  Patterned  Belts. 

Book of proceedings of the 4th International Textile, 
Clothing & Design conference – ITC&DC, Magic 
World of Textiles, University of Zagreb, p. 975.-980, 
ISBN 978-953-7105-26-6, Dubrovnik, CROATIA, 
2008. 

9. R. Vidzickis, S. Kukle. Materiālās un 
elektroniskās datu bāzes mijiedarbības 
organizācija koka tehnoloăiju muzejā. 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 3.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2008, ISSN 1691-
3132, p.150-157. 
 

10. Kristine Cepurite & Silvia Kukle*). 
The Choice and Use of the Textile 
Materials in Designing an Office 
Workplace. 

Book of proceedings of the 4th International Textile, 
Clothing & Design conference – ITC&DC, Magic 
World of Textiles, University of Zagreb, p.942.-947, 
ISBN 978-953-7105-26-6, Dubrovnik, CROATIA, 
2008. 

11. Zommere G., Kukle S. Zīmju 
maiĦrindu veidošanas principi Vidzemes 
jostās, raksta transformācijas iespējas un 
jaunu rakstu veidošana 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 3.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2008, ISSN 1691-
3132, p.139-146. 
 

12. S. Kukle, K. Kazaks. *) 
Dynamic Growth of Economy 
Effectiveness Diminishing Structures in 
New EU Member States  

Book of proceedings of the 6th International 
Conference on Management of Technological 
Changes. Democritus University of Thrace, 
Alexandroupolis, Greece, 2009. Volume 1,  ISBN:978-
960-89832-6-7, p. 301-303. ISBN (Volume1):978-960-
89832-7-4  

13. D.Belakova, S.Kukle, I. Ziemele. *) 
Proper Work Measurement Methods as 
an Instrument for Sewing Work 
Productivity Increase 

Book of proceedings of the 6th International 
Conference on Management of Technological 
Changes. Democritus University of Thrace, Greece, 
2009. Volume 1,  ISBN:978-960-89832-6-7, p. 577-
580. ISBN (Volume1):978-960-89832-7-4 

14. D.Belakova, N. VerbĜudova, S.Kukle. 
Sporta un atpūtas apăērbu sortimenta 
izgatavošanas darba laika izlietojuma 
salīdzinoša analīze 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 4.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2009, ISSN 1691-3132, p. 
50- 56. 
 

15. E. Kirilovs, S. Kukle. MēbeĜu un 
interjera projektēšanas praksē lietojamās 
tehnoloăiskās vides 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 4.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2009, ISSN 1691-3132, p. 
77- 86. 

16. M. ManiĦš, S. Kukle. Austo karkasa 
tekstiliju struktūru izstrāde 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 4.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2009, ISSN 1691-3132, p. 
101- 110. 

17. E. Kirilovs, S. Kukle. Biroja 
iekārtojumu principu analīze 

RTU zinātniskie raksti, sērija 9, 4.sējums, 
Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2009, ISSN 1691-3132, p. 
87- 92. 

18. D.Belakova, S.Kukle, T. Rumjanceva. 
A Comparative Analysis of the Working 
Time Estimation Methods 

Internationa Scientific  Conference UNITECH. 
2009, Gabrovo, Bulgārija, pp.5  
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*) “ISI Web of Knowledge” ISI Proceedings Database. 
http://www.isiwebofknowledge.com/ 
 
2.3. Citas publikācijas 

1. S. Kukle, G. Zommere *). A Project-
Based Approach to the  Handling Design 
Education  Programme. 

Proceedings of the 5th International Seminar on 
the Quality  Management in Higher Education, 
p.119-124, ISBN 978-973-730-496-4, Technical 
University  “Gherorghe Asachi”, ROMANIA, 
2008 

*) “ISI Web of Knowledge” ISI Proceedings Database. 
http://www.isiwebofknowledge.com/ 
 
2.4. Dalība ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs: 18 referāti 
visās iepriekš uzskaitītajās konferencēs (skat. referātu nosaukumus 2.2. sadaĜā). 
 

3. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
3.1. Vadītie/vadāmie  promociju darbi:  

1. Inga ěašenko. „Spiedienu radošas trikotāžas tehnoloăisko parametru 
biomehāniskais pamatojums” (līdzvadītāja). Piešėirts Dr.sc.ing. grāds 2007. gadā. 
2. Dagmāra Prīberga. „MežăīĦu tehnoloăiju attīstība un lietošanas tradīcijas Latvijā 
no 17.gadsimta līdz mūsdienām”. Piešėirts Dr.sc.ing. grāds 2009. gadā. 
3. Dana BeĜakova. „Darba organizācijas analīze Latvijas šūšanas uzĦēmumos” 
Piešėirts Dr.sc.ing. grāds 2010. gadā. 
 
4. Rihards Vidzickis „Kokapstrādes tradīciju attīstības izpēte Latvijas teritorijā” 
(pēcdoktorantūra). 
5. Gunta Zommere „Ăeometriskā joslu ornamenta uzbūves likumsakarību analīze 
austajās latviešu lietišėajās tekstīlij ās” (pēcdoktorantūra) 
6. Eva TrumsiĦa. „Nanolīmenī metālpārklātu tekstilmateriālu modifikāciju izstrāde, 
pozitīvo efektu un iespējamo kaitējumu novērtēšana”. 
Darbs uzsākts 2009./2010.m.g. 
7. Māris ManiĦš. „Telpisko tekstiliju izstrāde tehniskiem lietojumiem”. 
Darbs uzsākts 2009./20010.m.g. 
8. Edgars Kirilovs „Lielu sabiedrisku objektu interjeru projektēšanas specifika” 
Darbs uzsākts 2008./2009.m.g. 

 
3.2. Studiju programmas vadīšana:  
a) bakalaura studiju programmas „Materiālu tehnoloăija un dizains” vadītāja;  
b) maăistra studiju programmas „Materiālu dizains un tehnoloăija” vadītāja. 
3.3. Vadītie maăistra darbi:  
2005. gads – 4 (D. BeĜakova, I. Šulce, D. Prīberga, R. Vidzickis); 
2006. gads – 3 (I. Ravinska, K. Reingolde, M. VērdiĦš); 
2007. gads – 2 (K. Brēde, Kristone); 
2008. gads – 4 (V. CelmiĦa, K. Liepa, K. Skopāne, E. Kirilovs); 
2009. gads – 1 (M. ManiĦš); 
2010. gads – 2 (S. Vihodceva, D. Turigina). 
 
3.4. Vadītie bakalaura un kvalifik ācijas darbi: 2 
 

3.4. Studiju priekšmeti:   
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Zinātnisko darbu metodoloăija. Doktora stud., 5 KP;  
Dizaina pētījumi un problēmu risināšana. Doktora stud., 5 KP; 
PatēriĦa preču materiālu pētniecība Doktora stud., 5 KP; 
Dizaina tirgzinības. Maăistra stud., 4 KP; 
Materiālu pētījumu metodoloăija Maăistra stud., 5 KP; 
Senās kultūras. Maăistra stud., 2 KP; 
Amatniecības un dizaina stratēăija. Bakalaura stud., (II daĜa), 3 KP; 
Amatniecības un dizaina stratēăija. Studiju projekts. Bakalaura stud., 2 KP; 
Klientu aprūpe Bakalaura stud., 2 KP. 
Vada bakalaura (1), maăistra (4) un promocijas darbus (5).  
 

3.5. Sagatavotie mācību līdzekĜi (pēdējos sešos gados): 
 

I Amatniecības un dizaina stratēăija, II da Ĝa (3KP). Metodisko materiālu 
kopums: 
1) lekciju konspekti, kas aptver 14 tēmas (brošēti, 84 lpp., tiek izsniegti katram 
studentam semestra sākumā), pievienots disks ar atbilstošo tēmu  .doc un/vai .xls 
failiem. 
2) 13 prezentācijas PowerPoint vidē (244 slaidi) atbilstoši apskatāmajām tēmām 
demonstrēšanai, kas lekciju un praktisko nodarbību laikā tiek kombinētas ar 
aprēėiniem Excel vidē; 
3) praktisko  darbu uzdevumi problēmas Excel vidē; 
4) jautājumi eksāmena teorētiskajai daĜai; 
5) eksāmena uzdevumi (netiek pievienoti diskā). 
 
II  Amatniec ības un dizaina stratēăija. Studiju projekts (2 KP): 
1)lekciju konspekti, kas aptver studiju projektā risināmās problēmas (brošēti, 63 lpp., 
tiek izsniegti katram studentam semestra sākumā), pievienots disks ar atbilstošo  tēmu  
.doc vai .xls failiem. 
2)datorklasē elektronisko tabulu tehnoloăiskajā risināmu atsevišėu problēmu 
komplekss (situāciju modelēšana), kā arī grupas darbs – kopīgs, pēc apjoma 
līdzvērtīgs studiju projektam,  darbs Ħemot vērā idejas „no zāles”, balstītas uz grupas 
specializāciju un tās locekĜu   zināšanām apgūstamās profesijas jomā attīstīts „on-
line” režīmā sadarbībā ar mācībspēku.  
 
Metodiskais nodrošinājums ir pamats studiju projekta izstrādei šajā studiju priekšmetā 
un bakalaura darba ar projekta daĜu divu sadaĜu izstrādei profesionālajās bakalaura un 
koledžas studiju programmās „materiālu tehnoloăija un dizains”. 
 
III S. Kukle, G. Zommere. Tālmācības studiju kurss “Kr āsu mācība, raksti, 
tekstūras” (3 KP): 
13 tēmas ar uzdevumiem COREL DRAW GRAPHICS SUITE tehnoloăiskajā vidē. 
Metodisko materiālu kopums atbilst kā pamat- un palīgmateriāls patstāvīgam darbam 
studiju programmu „Materiālu tehnoloăija un dizains” studiju priekšmetos: 
„Ornaments”; „Ornaments un kompozīcija”; „Kr āsu mācība”, kā arī paredzēts 
izmantošanai kā apdruku CAD, projektējamo objektu un interjeru veidošanas procesā,  
kā arī lietojams kā palīglīdzeklis citos ar digitālās grafikas lietojumu saistītos 
projektos. 
IY Klientu apr ūpe (2 KP). Metodisko materiālu kopums: 

1) lekciju konspekts ar iekĜautiem paškontroles elementiem (153 lpp.);  
2) 14 prezentācijas (lekciju ilustrācijai, patstāvīgai apgūšanai);  
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3) jautājumi paškontrolei. 
Materiāli pieejami digitālā formā. Lietojami studiju priekšmeta apgūšanai, lauka 
pētījumu plānošanai, īstenošanai, apraksta veidošanai studiju darbam, bakalaura 
darbam 
Y Dizaina tirgzin ības (4 KP). Metodisko materiālu kopums. Profesionālā maăistra 
studiju programma „materiālu dizains un tehnoloăija”.  
1) lekciju konspekts (24 lpp).; 2) teksti balstīti uz starptautiskiem un Latvijā veiktiem 
pētījumiem (47 lpp.); 3) 8 prezentācijas (lekciju ilustrācijai, patstāvīgai apgūšanai, 
pētījuma veikšanai); 4) jautājumi paškontrolei. 
Materiāli pieejami digitālā formā. Lietojami studiju priekšmeta apgūšanai, lauka 
pētījumu plānošanai, īstenošanai, apraksta veidošanai studiju darbam, maăstra 
darbam. 
 
YI Materi ālu pētījumu metodoloăija (5 KP). Metodisko materiālu kopums. 
Profesionālā maăistra studiju programma „materiālu dizains un tehnoloăija”.  
1) lekciju konspekts ar piemēriem (80 lpp.);  
2) problēmorientēti uzdevumi (20);  
3) uzdevumi patstāvīgam darbam (48). 
Lekciju konspekti pieejami kopēšanai. Problēmorientētie uzdevumi lietoti darbam uz 
vietas.  
Visi izstrādātie mācību līdzekĜi tiek regulāri pārskatīti un papildināti. 
 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
 
4.1. Promocijas padomju locekĜi, LZP eksperti, profesoru padomju locekĜi, 
zinātnisko žurnālu redkolēăiju locekĜi: 
• promocijas padomes RTU P-11 priekšsēdētāja; 
• LZP eksperts; 
• MĖLF profesoru padomes locekle;  
• RTU zinātnisko rakstu 9. sērijas -  Materiālzinātne, Tekstila un apăērbu tehnoloăija 

redkolēăijas locekle. 
 

4.2. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, konferenču 
organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekĜi:  

Starptautiskās Tekstila, Apăērbu un Dizaina konferences „Magic World of Textiles” 
Zinātniskās un Programmas komitejas locekle (Horvātija) 2005.- patlaban. 
 

4.3. Citi augstskolā veicamie pienākumi 
 

• RTU Senāta locekle; 
• MĖLF Domes locekle; 
• RTU Zinātnes komisijas locekle. 

 
 
 

4.4. Ārpusuniversitātes aktivitātes: 
 

• Organizāciju “Tekstila Muzejs” un “Slāvu Studijas” biedre, ASV. Kopš 1995. 
• LATAK eksperts 2005- patlaban. 

. 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Profesionālā studiju programma Tekstila un apăērbu tehnoloăija dod iespējas 
sagatavot inženierus tekstilizstrādājumu un apăērbu nozares uzĦēmumiem – tehnologus, 
izstrādājumu projektētājus un konstruktorus, ražošanas organizatorus un vadītājus. Šīs 
nozares nozīmība valsts ekonomikā un ražošanas daudzveidība izsauc nepieciešamību 
šo programmu nepārtraukti pilnveidot un uzlabot, Ħemot vērā straujo tekstilmateriālu un 
tehnoloăiju attīstību, asās konkurences un brīvā tirgus diktētos noteikumos.  
 

1.1. Mērėi 
Bakalaura studiju programma: 
Piedāvāt integrētu bakalauru studiju programmu, kas reizē ar vispusīgu universitātes 

izglītību dotu vienotu inženiertehnisko sagatavotību un materiālzinātĦu pamatus tekstila 
nozarē, lai, tālākās maăistrantūras vai inženieru studijās, padziĜināti apgūtu kādu 
noteiktu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju jomu. 

 
Maăistra studiju programma: 
Maăistratūras studijas dod iespēju padziĜināti apgūt tekstila vai apăērbu tehnoloăiju, 

attīstot studējošo pētniecības iemaĦas un spējas patstāvīgi analizēt un risināt 
tehnoloăiskus un inženiertehniskus, kā arī ar konkrētiem zinātniskiem pētījumiem 
saistītus uzdevumus. 

 
Doktoranta studiju programma: 
Studiju programmas mērėis ir sniegt zinātĦu doktora līmenim atbilstošu augstāko 

kvalifikāciju tekstila un apăērbu tehnoloăijas materiālzinātnes nozarē, kā arī sagatavot 
doktorantus pedagoăiskā darba veikšanai.  

 
1.2. Uzdevumi 
 
Bakalaura studiju programma: 
Piedāvāt pietiekami plašu studiju programmu, kas aptvertu dažādās, ar atšėirīgajām 

tekstila un apăērbu tehnoloăijām saistītās jomas, dotu iespēju studējošajiem apgūt 
nozares zinātniskos pamatus, orientēties atsevišėo tehnoloăiju specifikā un izdarīt savu 
izvēli tālākām pēcbakalaura studijām. 

Dot iespēju izprast tekstilrūpniecības nozaru attīstību virzošos procesus un ar to 
saistītās jomas ( globalizācija, tirdzniecība, kooperācija u.c.) 

Attīstīt studējošo spējas patstāvīgi risināt praktiskus, ar tekstila tehnoloăiskajiem 
procesiem un to projektēšanu saistītus uzdevumus, strādājot gan individuāli, gan grupā, 
kas dotu iespējas arī pēc bakalaura studijām rast iespēju atrast darbu ražošanā 
tekstiluzĦēmumos. 

 
Maăistra studiju programma: 
PadziĜināti studēt konkrētas tekstila vai apăērbu tehnoloăijas, iedziĜināties 

tekstilizstrādājumu ražošanas procesos un, apgūstot iemaĦas, patstāvīgi risināt ar 
tehnoloăiju izstrādi, tekstilizstrādājumu projektēšanu, vai to kvalitātes problēmām 
saistītus pētnieciskos uzdevumus. 

Iepazīties ar tehnoloăisko procesu izpētes metodoloăiju pamatiem, veikt šo procesu 
patstāvīgus eksperimentālos pētījumus un to rezultātu analīzi. 

Apgūt progresīvo tehnoloăiju procesus un jauno tekstilmateriālu projektēšanas un 
ieviešanas metodoloăiju. 



 

 

 
Doktoranta studiju programma: 
Programmas mērėi tiek sasniegti izpildot tās uzdevumus - doktorantiem apgūstot 

pētnieciskās prasmes konkrētu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju izstrādē, jaunu dizaina 
risinājumu izstrādē, tekstilizstrādājumu ražošanas procesu tehnoloăiju izstrādē, 
tekstilizstrādājumu projektēšanā, vai ar to kvalitātes problēmām saistītu uzdevumu 
risināšanā, prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; 
prasmi apkopot un analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaĦas organizēt un vadīt 
zinātnisku darbu; pedagoăiskajam darbam nepieciešamās iemaĦas un pieredzi. 
 
 
1.3. Uzdevumu izpildes kontrole 
 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras (ATTK) absolventu atbilstība darba tirgum 
tiek vērtēta pārrunās ar Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas vadību un 
uzĦēmumu vadītājiem. Absolventu teorētiskās sagatavotības līmeni var novērtēt pēc 
viĦu spējām apgūt maăistra studiju programmu. 

Studentu izpratne par nozares problēmām galvenokārt tiek kontrolēta bakalaura un 
maăistra darbu izstrādāšanas un to aizstāvēšanas laikā. ATTK organizē trīs bakalaura 
darba izstrādes kontroles, kurās pasniedzēju komisija uzklausa studenta ziĦojumu par 
paveikto darbu un uzdod jautājumus par darba mērėiem un būtību. Bakalaura darbu 
recenzē uzĦēmumu pārstāvji, vai citas RTU struktūrvienības mācībspēki. Bakalaura 
darba aizstāvēšanā komisijas sastāvā ir darba vadītājs, recenzents un studiju 
programmas direktors. Izvērtējot studentu darbus, tiek apspriesta arī tematu aktualitāte 
un absolventu gatavība uzsākt darbu profesijā.  

 
Maăistra darba aizstāvēšanas komisijas sastāvs tiek veidots līdzīgi kā bakalaura darbam. 
ěoti nozīmīga loma maăistra darba novērtējumā ir recenzenta viedoklim.  
 

Doktorantūras uzdevumu izpildi raksturo aizstāvēto promocijas darbu skaits. 
Tekstila un apăērbu tehnoloăijas apakšnozarē pārskata periodā tika aizstāvēts viens 
promocijas darbs. Inga ěašenko 2005.g. 18.oktobrī aizstāvēja pētījumu „Spiedienu 
radošas trikotāžas tehnoloăisko parametru biomehāniskais pamatojums”. Darba vadītāji 
bija emeritētais profesors B.Okss un profesore S.Kukle. Starptautiskā promocijas 
padome atzinīgi novērtēja starpnozaru pētījumu. Disertācijas darbam tika piešėirta arī 
Simens balva un diploms par labāko pētījumu 2005.gadā. 

Doktorantūras gaitas kontrolē nozīmīga ir dalība RTU ESF projektā, kura īstenošanā 
katru gada ceturksni paredzētas studējošo un viĦu zinātnisko vadītāju atskaites. Šajās 
atskaitēs tiek atspoguĜoti visas galvenās doktoranta darbības sastāvdaĜas: nokārtotie 
eksāmeni un ieskaites, iznākušās un iesniegtās publikācijas, dalība konferencēs un 
simpozijos, komandējumi, pedagoăiskais darbs un promocijas darba izpilde. 

 
2. Studiju programmas attīstība 
 

Tekstila un apăērbu akadēmiskās studiju programmas veidota vadoties no 
vienotajiem izglītības principiem Rīgas Tehniskajā universitātē (atbilstoši RTU Senāta 
lēmumiem). Bakalaura studijās pirmo mācību gadu velta vispārējo priekšmetu apguvei 
vienādi visiem RTU studentiem. Otrajā mācību gadā daĜēji turpinās nozares pamatu 
priekšmetu apguve, bet palielinās specializējošo priekšmetu apjoms. Trešais studiju 
gads galvenokārt tiek veltīts tekstila un apăērbu tehnoloăiju pamatu studijām.  



 

 

Latvijā vienīgajai bakalaura studiju programmai jābūt universālai un jāparedz 
bakalauru tālākās izglītības iespējas (gan akadēmiskajās, gan profesionālajās studiju 
programmās) visai plašajās dažādo tekstila tehnoloăiju jomās: vērpšanā, aušanā, 
adīšanā, apăērbu ražošanā, kā arī spējas apgūt ar dažādiem materiāliem saistītās 
mašinizētās tehnoloăijas, arī moderno tekstilmašīnu mehāniku. Līdz ar to saglabājas 
lielāks fundamentālo studiju disciplīnu īpatsvars (atbilstoši RTU Senāta lēmumiem) un 
tiek sniegtas zināšanas galveno tekstila tehnoloăiju pamatos. Reizē ar to bakalaura 
diploma īpašniekam paveras arī iespējas profesionāli strādāt arī ražošanā, kas iepriekš 
nebija iespējams. 

Maăistra studijas turpina bakalauru apmācībā iesākto specializāciju. Tajās tiek 
iegūtas pētnieciskā darba iemaĦas, t.sk. eksperimentālos pētījumos un zinātnisko 
publikāciju analīzē, prasmes izmantot jaunākos zinātnes sasniegumus konkrētu 
uzdevumu risināšanai tekstila un apăērbu tehnoloăijas nozarē, prasmes izmantot 
datorsistēmas projektēšanas un ražošanas uzdevumu risināšanai. 

 
 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Bakalaura, maăistra un doktoranta akadēmiskajā studiju programmās un 
plānos 2005./06. mācību gadā nekādas izmaiĦas nav veiktas. 

  
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 
 

Studiju programmas atbilst LR Ministru kabineta 2002.g. 3. janvāra 
noteikumiem Nr2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Atbilstoši MK noteikumiem bakalaura studiju programmā obligāto studiju 
priekšmetu sadaĜas apjoms ir 86 KP; obligātās izvēles specializējošo priekšmetu sadaĜai 
paredzēti 20 KP, no kuriem 13 KP specializācijas priekšmetiem, 3KP valodām, 4 KP 
humanitārajiem un sociālajiem priekšmetiem. 4 KP paredzēti brīvās izvēles studiju 
priekšmetiem. Bakalaura darba apjoms ir 10 KP. Specializējošo studiju priekšmetu un 
bakalaura darba tematikas izvēle nodrošina studējošā specializāciju noteiktā virzienā; 
apăērbu tehnoloăijā, vērpšanā, aušanā vai adīšanā. 

 
Maăistra akadēmiskās studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP. Obligātie 

studiju priekšmeti ir 35 KP apjomā, obligātās izvēles priekšmeti- 21 KP, no kuriem 11 
KP ir specializācijas studiju priekšmetiem, 4 KP- humanitāro un sociālo mācību 
priekšmetu grupai, 6 KP paredzēti vienai svešvalodai, bet izvēles mācību priekšmetiem 
iedalīti 4 KP. Liela daĜa studiju apjoma paredzēta maăistra darba izstrādei- 20 KP.  

SaskaĦā ar RTU doktorantūras nolikumu doktoranta studiju apjoms ir 144KP. 
No tiem obligāto studiju priekšmetu apjoms ir 15KP, obligātās izvēles specializējošo 
priekšmetu sadaĜai paredzēti 15 KP, svešvalodai paredzēti 6KP, brīvās izvēles 
priekšmetiem- 6KP. Lielākais kredītpunktu apjoms paredzēts zinātniskā darba izstrādei- 
102KP.  

 
 

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
 

Studiju programmas realizācijā būtisku izmaiĦu pārskata periodā nav.  
 



 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 
 
3.1. Pasniegšanas metodes. 
 

Attīstoties ATT katedras un TTDI (Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta) 
materiālajai bāzei, studiju kursos aizvien vairāk tiek lietoti dažādi tehniskie līdzekĜi: 
kodoskopi un projektori, video magnetafons, paraugu kolekcijas, plakāti un shēmas. 
DaĜu uzdevumu un testu studenti veic ar datortehnikas palīdzību. Kursa darbu, 
bakalaura un maăistra darbu aizstāvēšanā – tiek izmantota slaidu prezentācija ar 
datortehniku. Vairums studiju kursos studenti saĦem kopēšanai sagatavotus materiālus 
vai lekciju konspektus digitālā formātā, kas ievērojami atvieglo vielas uztveri, jo pirms 
lekcijas studentam ir dota iespēja iepazīties ar apskatāmo tēmu. 

Izstrādājot bakalaura un maăistra pētījumu, lai mobilāk sazinātos ar pasniedzējiem, 
tiek izmantots e-pasts. Tādejādi daĜa konsultāciju tiek realizēta neklātienē.  

Studenti apgūst patstāvīgā mācību un pētnieciskā darba pamatus, zinātniskajos 
semināros stāsta par savu pētījumu mērėiem un rezultātiem, kā arī izsaka savu viedokli 
par studiju biedru darbiem. Diskusijas par pētījumu gaitu un rezultātiem ir nozīmīga 
akadēmisko studiju sastāvdaĜa. 

Doktorantūras studenti vairākos studiju priekšmetos izstrādā darbu par kādu 
nozīmīgu šī kursa tēmu, kā arī par to sagatavo referātu un datorprezentāciju. Kursa 
noslēgumā tiek prezentēti un apspriesti visi darbi. Šādi studējošie iemācās ne tikai 
izklāstīt savu pētījumu rezultātus, bet arī novērtēt tos studiju biedru darbu kontekstā un 
saskatīt izstrādnes pilnveidošanas iespējas. 

 
 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 
 
 Laboratorijas un praktiskie darbi tiek organizēti saskaĦā ar studiju programmu, 

atbilstoši mācību plāniem un notiek Āzenes 14/24, Āzenes 18 un TTD institūta 
laboratoriju korpusā Ganību dambī 19. Nodarbības notiek specializētās laboratorijās: 
tekstila materiālu laboratorija, trikotāžas tehnoloăijas laboratorija, šūšanas tehnoloăijas 
laboratorija, šūšanas tehnoloăisko iekārtu laboratorija, aušanas iekārtu laboratorija, 
vērpšanas un šėiedru materiālu pirmapstrādes laboratorija, automatizētās projektēšanas 
datorklase. Tekstilrūpniecības ražošanas tehnoloăiskās iekārtas Ganību dambī 19 
(kāršana, lenšu formēšana, vērpšana, kā arī dziju u.c. materiālu tālākā pārstrāde – 
aušana, adīšana, audumu šūšana) tika uzturētās darba kārtībā, lai demonstrētu 
studentiem tehnoloăiju pamatus. 

Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas automatizētās projektēšanas sistēmas, 
kuras tiek plaši izmantotas nozares uzĦēmumos visā pasaulē (arī Latvijā): TexDesign 
(Vācija), LECTRA (Francija), GRAFIS (Vācija). Atskaites periodā tika iegādāta vēl 
viena no populārākajām apăērbu projektēšanas datorsistēmām GERBER (ASV), kuru 
izmanto vairāki Latvijas šūšanas uzĦēmumi. Tika uzsāktas sarunas par 3D projektēšanas 
sistēmas STAPRIM (Krievija) iegādi. 

  
 Turpinājās sadarbība ar tekstila un apăērbu ražošanas uzĦēmumiem („Rimako” , 
„Juglas manufaktūra”, A/S „Ogre”, ,,Solutions”, „Anastasija”, „Pionieris2”), kuru 
apmeklējumu laikā studentiem bija iespēja iepazīties ar modernām ražošanas iekārtām, 
kas atšėiras no institūtā esošajām ar procesu kontroles un vadības automatizāciju.  

Mācību gada laikā uzlabota Šūšanas tehnoloăijas laboratorijas materiāli tehniskā 
bāze; iegādātas divas jaunas rūpnieciskās universālās šujmašīnas. 



 

 

2005./06. m.g. tika veikti remontdarbi Āzenes 18, un iekārtota TTDI apăērbu 
mākslinieciskās konstruēšanas laboratorija. Savukārt Āzenes 14 – 421 tika izremontēta 
un iekārtota doktorantu telpa. 

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda stipendijas ievērojami paplašināta TTDI 
speciālās literatūras bibliotēka. 2.kursa studenti kopā nopirkuši vairāk par 60 grāmatām, 
1.kursa doktoranti- vairāk nekā 20 grāmatas. 

 
 
3.3. Studentu iesaiste pētnieciskajā darbā. 
 
Bakalaura studijas ir vērstas uz pētnieciskā darba pamatu apguvi. Studējot Pētnieciskā 
darba metodes tiek apskatīti pētījumu plānošanas un realizācijas piemēri. Kompleksāks 
pētnieciskais darbs tiek veikts bakalaura darbā, kas ir analītisks pētījums ar zinātniskā 
darba elementiem.  

 
Studentu zinātniski pētniecisko darbu tēmas un to vadītāji (štata pasniedzēji) : 
„Apăērbu konstruēšanas metožu pilnveidošana CAD vidē” - as.prof. A.ViĜumsone, 
„Stikla šėiedru pavedienu tehnoloăisko īpašību izpēte”- doc. N.OzoliĦa, 
„Apăērbu tirgzinības un antropometriskie pētījumi ”- as.prof. I.KrieviĦš, 
„Apăērbu tehnoloăisko procesu pilnveidošana”- doc. I.ViĜumsone, 
„Šūšanas tehnoloăisko iekārtu darba procesu izpēte” – doc. U.Briedis. 
 
Maăistra darbu pētījumi arī galvenokārt ir saistīti ar augstākminēto tematiku. Tajos 
studenti parāda patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaĦas un prasmi teorētiskās un 
praktiskās zināšanas izmantot noteiktas problēmas risināšanai. 
 
Doktorantūrā pētījumu tematiskais loks paplašinās sakarā ar to, ka liela daĜa studējošo 
specializējas materiālu tehnoloăijās un dizainā. Promocijas darbu pētījumu tematika: 
Jaunu konstruktīvo struktūru izveidošana, izmantojot netradicionālus koksnes 
materiālus – as.prof. V.Kazāks, 
Sabiedrisko interjeru projektēšanas īpatnību izpēte- prof. I.Strautmanis, prof. S.Kukle, 
Ăeometriskā ornamenta uzbūves likumsakarību analīze latviešu lietišėajās tekstilijās- 
prof. S.Kukle. 
Apăērbu projektēšana izmantojot vizuālās korekcijas metodes- as.prof. A.ViĜumsone 
MežăīĦu tehnoloăiju attīstība un lietošanas tradīcijas Latvijā- prof. S.Kukle 
 
2005./06.m.g. tika uzsākta RTU zinātnisko rakstu krājuma jaunas sērijas izdošana: 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija. 2006.gadā tika izdots 
1.sējums ar divdesmit publikācijām. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība tiek realizēta vairākos virzienos. 
 Ar Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaĜu tiek realizēta: 

• studentu apmācība apăērbu datorkonstruēšanā un modelēšanā, 
• TTDI kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti un rūpnieku 

profesionālajām apvienībām darbojas Latvijas Dizaina fondā, kur viens no 
svarīgākajiem darbības virzieniem ir mācību iestāžu un darba devēju viedokĜu 
satuvināšana, lai Latvijas uzĦēmumi spētu ražot konkurētspējīgu produkciju ar 
augstu pievienoto vērtību. 



 

 

 
2005./06. m.g. turpinājās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăiju universitāti, Zviedrijas 

Boras universitāti un Tamperes (Somija) Tehnoloăisko universitāti Nordplus Neighbour 
projektā „Nordic Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles”, ko 
vada KauĦas Tehnoloăiskās universitātes profesore E.Strazdiene. RTU dalību projektā 
koordinē profesore S.Kukle, piedalās as.prof. A.ViĜumsone. Šī projekta ietvaros:  

• 2006.g. februārī TTDI apmeklēja projekta vadītāja prof. E.Strazdiene, lai 
apspriestu projekta izpildes gaitu un iepazītos ar paveikto mūsu institūtā. 

• 2006.g. martā KTU (Lietuvā) notika izstrādāto tālmācības studiju kursu 
testēšana un lekciju ieraksti; piedalījās prof. S.Kukle, as.prof. A.ViĜumsone un 
doktorantūras studentes G.Zommere, I.Beikule, D.BeĜakova.  

• 2006.gada jūnijā Tamperes Tehnoloăiju universitātē (Somijā) notika izstrādāto 
tālmācības studiju kursu testēšana. piedalījās prof. S.Kukle, as.prof. 
A.Vi Ĝumsone un doktorantūras studentes G.Zommere, D.BeĜakova. 

• S.Kukle veidoja tālmācības studiju kursa “Krāsu mācību un ornamenta 
(kompozīcijas)” saturu. ViĦai palīdzēja doktorante G.Zommere. 

 
ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros pēc bakalaura studijām 

pavasara semestri Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātē Vācijā mācījās Jana 
Rimicāne. 

Tā paša līguma finansēti ar TTDI atbalstu 2006.g. aprīlī nedēĜu Latvijā uzturējās 
zviedru 14 studentu grupa 3 pasniedzēju vadībā. ViĦi apmeklēja piecus lielus tekstila un 
apăērbu ražošanas uzĦēmumus Rīgā, Liepājā, Bēnē, Ogrē, kā arī iepazinās ar TTDI 
laboratorijām un pasniedzējiem. 

2006.g. janvārī as.prof. A.ViĜumsone apmeklēja Sanktpēterburgas Tehnoloăiju un 
dizaina universitāti (SUTD), kur iepazinās ar apăērbu konstruēšanas un tehnoloăijas 
katedras mācību un pētniecisko darbu. Īpaša uzmanība tika pievērsta SUTD profesora 
N.Razdomahina izstrādātajai 3D apăērbu projektēšanas metodei, kurai pasaulē šobrīd 
nav analogu. Tika uzsāktas sarunas par iespējamo sadarbību šajā jomā. 

TTDI 2006. gada februārī apmeklēja Dānijas augstskolas TEKO pasniedzēju grupa, 
lai iepazītos ar mūsu studiju procesu un noskaidrotu sadarbības iespējas. DāĦus pamatā 
interesē prakses iespējas mūsu uzĦēmumos. 

 
 
2006.gada 6.- 17. aprīlī ES programmas TEMPUS ietvaros TTDI apmeklēja 

Mančestras metropolitēna universitātes (Manchester Metropolitan University) profesors 
Toms Tailers (Tom Tyler). Iepazīstoties ar TTDI realizētajām studiju programmām, 
mācību laboratorijām un pētnieciskajiem darbiem profesors Tailers visumā atzinīgi 
novērtēja mūsu veikumu. Profesors Tailers visiem maăistratūras un doktorantūras 
studentiem un pasniedzējiem nolasīja divas lekcijas par apăērbu loăistiku un 
tirdzniecības īpatnībām, kā arī iepazīstināja ar mācību un zinātnisko darbu Mančestras 
metropolitēna universitātē. 
 

Izmantojot ESF stipendiju 1.kursa doktorantūras studentes I.Beikule un D.BeĜakova 
no 2006. gada 12. februāra līdz 2006.gada 19. februārim apmeklēja Maskavas valsts 
dizaina un tehnoloăijas universitāti (МГУДТ Московский государственный 
университет дизайна и технологии. Komandējuma mērėis bija kvalifikācijas celšana, 
pieredzes apmaiĦa un speciālās literatūras iegāde. Komandējuma laikā doktorantes, kas 
ir arī mūsu institūta pasniedzējas: 



 

 

• iepazinās ar universitātes un tieši šūto izstrādājumu un speckompozīcijas katedru 
darbību; 

• iepazinās ar disertāciju aizstāvēšanas sistēmu Krievijas universitātēs, 
noklausoties divu disertāciju aizstāvēšanas; 

• iepazinās ar universitātē izstrādātu automatizētu tehnoloăisko procesu 
projektēšanas sistēmu „eleandr SAPR”, kas specializēta tieši šūšanas 
uzĦēmumiem; 

• apmeklēja universitātes bibliotēku un iepazinās ar tur pieejamām disertācijām 
par interesējošo tematiku; 

• apmeklēja nozares pētniecisko organizāciju «ЦНИИШП» (цэнтральный 
научно изследовательский институт швейной промышленности) un 
iegādājās speciālo literatūru. 

Doktorantūras studente D.Prībergas komandējumi  
• Cēsu vēstures un novadpētniecības muzejs. Tekstilkrājumu izpēte.  
• Hamburgas Mākslas un amatniecības muzejs. Darbs muzeja bibliotēkā un 

tekstiliju fondos, kur tika veikta rakstīto materiālu un mežăīĦu krājumu 
izpēte.  

• Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs „Kalna ziedi”. Tekstilkrājumu 
izpēte.  

• Madonas vēstures un novadpētniecības muzejs. Tekstilkrājumu izpēte.  
 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Jāatzīmē, ka nozares uzĦēmēju 
interese par jaunajiem speciālistiem pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami pieaugusi. 
Sīvās konkurences apstākĜos šūšanas ražotĦu vadītāji aizvien vairāk izjūt nekvalificēto 
darbinieku speciālo zināšanu trūkumu, kas līdz šim tika kompensēta ar 
organizatoriskām spējām. Īpaši pieprasīti apăērbu ražošanas uzĦēmumos ir konstruktori 
ar datorkonstruēšanas zināšanām un tehnologi- ražošanas organizatori. Atskaites 
periodā TTDI apmeklēja vairāku šūšanas uzĦēmumu vadītāji: „Pionieris 2”, „Saiva”, 
„KKR”, „Solutions”. Vi Ħi galvenokārt interesējās par iespējām pieĦemt darbā 
konstruēšanas speciālistus, kuri prastu strādāt ar automatizētās projektēšanas sistēmām. 
Lai visdrīzākajā laikā varētu sagatavot viĦiem nepieciešamos speciālistus, tika veiktas 
augstāk aprakstītās studiju programmas izmaiĦas. 

SIA „Pionieris 2” piedāvā sadarbību nodrošinot studējošajiem prakses vietas, 
iespēju strādāt ar viĦu datorsistēmām un eksperimentālās ražotnes iekārtām. Tāpat bez 
samaksas uzĦēmums piešėīra mācību vajadzībām šujamdiegus un materiālus. 

SIA „Anastasija” arī atdeva bez atlīdzības audumus un neaustos materiālus, kas 
tiek izmantoti mācību procesā laboratorijas darbos tekstila materiālmācībā un šūšanas 
tehnoloăijas priekšmetos. 

Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis 
Strazds studentus un pasniedzējus informē par nozares aktualitātēm. 

2006.gada aprīlī SIA Solutions uzdāvināja TTDI trenda (perspektīvā modes 
virziena) žurnāla OFFICIEL abonementu. 

Tā kā TTDI nav moderna rūpnieciskā aprīkojuma vērpšanas, aušanas un 
adīšanas procesu apguvei, modernās tehnoloăijas tiek apgūtas izbraukuma nodarbībās 
uzĦēmumos “Juglas Manufaktūra”, “Valmieras Stiklašėiedra”, ”Rimako”, “Rita”. 

Apăērbu tehnoloăijas novirzienā studējošiem tiek organizētas izbraukuma 
nodarbības tādos uzĦēmumos kā “Anastasija”, “Solutions”, “Rīgas drēbnieks” u.c.  



 

 

 Jāatzīmē, ka daudzi studenti jau studiju laikā iekārtojas un strādā vadošajos 
tekstila uzĦēmumos, sevišėi pēcbakalaura programmās studējošie. 

2005./06. m.g. TTDI piedalījās Ėīmijas fakultātes ikgadējā vidējo mācību iestāžu 
labāko skolotāju godināšanā. Ar Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas atbalstu 
tika apbalvotas piecas speciālo priekšmetu skolotājas, kuras ir veicinājušas savu 
audzēkĦu centienus turpināt izglītību un kuru audzēkĦi studē TTDI.  

Darba devēju aptaujās novērtējot jauno speciālistu sagatavotību tiek atzīmētas: 
• nepietiekama svešvalodu zināšanas  
• nepietiekamas komunikāciju prasmes 

 
 
4. Vērt ēšanas sistēma. 
 

Studiju procesa kvalitāte tiek kontrolēta apspriežot ATT katedras sēdēs, TTD 
institūta Padomē un fakultātes Domes sēdē ikvienas jaunas studiju programmas (tās 
nepieciešamības, kopējā satura, apjoma, salīdzinājumā ar jau esošām citur realizējamām 
programmām), kā arī mācību priekšmeta pieteikumu (priekšmeta satura, apjoma, 
pasniedzēja kvalifikācijas atbilstību studiju programmas mērėiem); Domē tiek 
apstiprināti arī visi ar mācību procesu saistītie Nolikumi. IzmaiĦas esošajās studiju 
programmās un jaunu studiju programmu uzsākšana atĜauta tikai ar RTU Senāta 
lēmumu.  

Fakultātes Domes sēdēs caurmērā 2 reizes gadā dekāna vietnieks mācību darbā ziĦo 
par mācību procesa norisi un problēmām fakultātē. Struktūrvienību vadītāju sēdes 
notiek reizi nedēĜā, un tajās tiek risinātas gan ar studiju procesu saistītās problēmas, gan 
fakultātes stratēăijas un tālākās attīstības jautājumi, sagatavoti materiāli apstiprināšanai 
Domē un RTU Senātā. Lai realizētu studiju kvalitātes kontroli, tiek veikts ikgadējs 
studiju procesa un zinātniskās darbības audits ar regulārām gada atskaitēm par stāvokli; 
bez tam, visas studiju programmas iesniedz RTU Senātam apstiprināšanai ikgadējo 
pašnovērtējuma ziĦojumu. Studiju kursu noslēgumā tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu 
studentu viedokli par kursa saturu un realizācijas kvalitāti. 

Studiju programmas kvalitātes kontrolē cenšamies iesaistīt darba devējus, kuru 
pārstāvji piedalās bakalaura darbu recenzēšanā. Piedaloties aizstāvēšanā darba devēju 
pārstāvji apspriež bakalaura darbu tematisko loku, to aktualitāti, novitāti un realizācijas 
teorētisko un praktisko līmeni. 

2005./06. m.g. tika izveidota nozares studiju programmu komisija, kas ir vienota 
visām TTDI realizējamajām studiju programmām.  

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (saskaĦā ar RTU Senāta 
1995.g. 24.aprīĜa lēmumu Nr. 402) eksāmenu un kursa darbu formā, vai pēc 2 ballu 
sistēmas ieskaišu formā. Eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 26.01.98. un 30.03.98. 
apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Eksāmenu jautājumus 
sagatavo un savlaicīgi studentiem izsniedz mācību spēks, kas vada attiecīgo studiju 
kursu, saskaĦojot tos ar vadošo docētāju. 
 
5. Studenti. 

 
Tekstila un apăērbu tehnoloăijas akadēmiskajās programmās studējošo skaits 

2005./2006. m.g. kopā – 29. Pirmajā kursā bakalaura programmā pēc vidusskolas bija 
13, otrajā- 1 (pēc akadēmiskā atvaĜinājuma, jo uzĦemšana netika izsludināta sakarā ar 
ieilgušu licencēšanas un akreditācijas procesu), trešajā- 6.  



 

 

Bakalaura studijām imatrikulēti tika 13 studenti, par vienu vairāk, nekā izdalītās no 
valsts budžeta finansētās studiju vieta. UzĦemšanas noteikumi paredz sertifikātu 
centralizētajos eksāmenos matemātikā un fizikā vai svešvalodā. Pirmajā kursā 
studentiem galvenās grūtības sagādā tādi studiju priekšmeti kā fizika un matemātika. 
DaĜēji tas ir nepietiekamās sagatavotības dēĜ vidējās izglītības līmenī. Otrs iemesls ir 
neprasme patstāvīgi mācīties. Dažiem studentiem problēmas sagādā arī studijas latviešu 
valodā. Tomēr jāatzīmē, ka konkrētajā mācību gadā no 1.kursa atskaitīta tika viena 
studente. 

2006. gadā bakalaura studijas absolvēja piecas studentes. Visi bakalaura darba 
temati bija saistīti ar apăērbu tehnoloăijas specializāciju. 
1. Dakša NataĜja  "Veikala “ABC” krūšturu sortimenta prečvedība" 
2. Cigle Evita  "Tehniskie tekstilizstrādājumi no stikla šėiedrām" 
3. Semčenoka Jūlija  "Lielapmēru sieviešu apăērba projektēšanas īpatnības" 
4. Vīksne Ludmila  "Aizsargapăērbu šuvuma kvalitāte" 
5. Plaude Ilze  "Korsešizstrādājumu materiālu kvalitātes vadība"   

Visi izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi tika atzinīgi novērtēti, īpaši atzīmējot 
I.Plaudes un J.Semčenokas iesniegto darbu augsto kvalitāti. 

 
Maăistra studijās to pašu akreditācijas problēmu dēĜ bija Ĝoti niecīgs studējošo 

skaits: pirmajā kursā- desmit, otrajā- trīs. Tomēr otrā kursa studenti izmantoja 
akadēmiskā atvaĜinājuma iespēju, un maăistra studijas pabeidza tikai divas studentes. 

2005.gadā maăistra darbu aizstāvēja tikai divas studentes, kura atjaunojās studijām 
pēc akadēmiskā atvaĜinājuma. Sakarā ar licencēšanas un akreditācijas procesa ieilgumu 
2004.gadā netika izsludināta studentu uzĦemšana Tekstila un apăērbu tehnoloăijas 
akadēmiskajās studiju programmās. Maăistratūras studentes galvenokārt tiek atskaitītas 
tādēĜ, ka nespēj savienot studijas dienas nodaĜā ar darbu. 2006.gadā maăistra studijas 
beidza divas absolventes: 

Undalova Olga   "Apăērbu ekoloăiskā atbilstība" 
Krasnoplaha Viktorija  "Apăērbu lielummainīšanas metodes" 
Gan recenzenti, gan komisija uzsvēra iesniegto darbu aktualitāti un labo izpildījuma 

līmeni. 
 
Doktorantūrā 2005./06.m.g. iestājās un pirmajā kursā studēja septiĦi studenti, seši 

materiālu tehnoloăiju un dizaina studiju programmas absolventi, viena- Tekstila un 
apăērbu tehnoloăijas absolvente. Otrajā kursā mācās pieci studenti, bet trešajā kursā 
studentu nebija. Lielākā daĜa doktorantūras studentu ir TTDI pasniedzēji- G.Zommere, 
AUlme, D.BeĜakova, I.Beikule, A.KrieviĦa, R.Vidzickis. Par stundu pasniedzējiem 
strādā arī D.Prīberga un J.Bička. 

Atskaites periodā promocijas darbu aizstāvēja un inženierzinātĦu doktora grādu 
ieguva I.ěašenko (zin.vad. S.Kukle un B.Okss). 

Studiju programmas apspriestas TTDI padomes sēdēs, piedaloties studentiem (20% 
padomes locekĜu ir studenti). Arī RTU Senātā, kur tiek apstiprinātas studiju 
programmas, 25% senatoru ir studentu, tā kā viĦu intereses tiek pienācīgi aizstāvētas. 

Labākie sekmīgie studenti konkursa kārtībā saĦem stipendiju 70 Ls mēnesī (izdalītā 
stipendiju fonda ietvaros). Sociāli maznodrošinātajiem un aktīvākajiem studentiem ir 
iespējas pretendēt uz vienreizējām stipendijām.  
 
 
 



 

 

6. Akadēmiskais personāls. 
 
6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs, tā sadalījums pa vecuma grupām un 
kvalifik ācija  
 

Akadēmiskās studijas Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju programmā realizē 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra, ko vada asociētā profesore, inženierzinātĦu 
doktore Ausma ViĜumsone. Katedrā pamatdarbā iesaistīts sekojošs akadēmiskais 
personāls: 

  
1 profesore, Dr.habil.sc.ing. (V.Kancēviča) 
1 RTU emerit. prof., Dr.habil.sc.ing.(B.Okss) 
2 asoc.prof., Dr.sc.ing. (I.KrieviĦš, A.ViĜumsone),  
3 doc, Dr.sc.ing.( N.OzoliĦa, I.BaltiĦa, I.ViĜumsone) 
1 lektors, Dr.sc.ing. (U.Briedis) 
1 asistente- A.Kalnāja 
 

Sadalījums pa vecuma grupām:    
                                                                            līdz 40 g. - 2, 
                                                                            līdz 50 g. – 2, 
          līdz 60 g. – 3, 
          virs 70 g. - 2. 
 

    Mācību darbā iesaistīti arī as.prof. Dr.sc.ing. G.Vinovskis, Dr.sc.ing. I.SedliĦš un 
Dr.sc.ing. I.Ziemele, Mg.sc.ing. D.BeĜakova, kā arī Mag.art. S.Deksne. 

Doktorantūras studijās vairākus kursus vada profesore, Dr.habil.sc.ing. S.Kukle, 
promocijas darbus vada arī prof. I.Strautmanis, as.prof. V.Kazāks un G.Vinovskis. 

Pārskata periodā ATT katedras asistente Anna Kalnāja aizstāvēja maăistra darbu 
un ieguva maăistra grādu materiālu dizainā un tehnoloăijās. 

ATT katedrā darbu uzsāka projektu vadītājas I.Ābele un I.DāboliĦa. 
ATT katedras personāla atjaunošanai un attīstībai paredzēts pasniedzēju 

kvalifikācijas celšana un attiecīgi konkursu izsludināšana augstākas kvalifikācijas 
mācībspēku vietām- U.Briedim, A.Kalnājai. Paredzēts aicināt pamatdarbā ražošanā 
strādājošu speciālisti I.Ziemeli, kurai ir atbilstošs inženierzinātĦu doktora grāds un tikai 
nedaudz pāri 40 gadiem. 
 
 
6.2. Kvalifikācijas celšana. 

 
Mācības spēku kvalifikācijas celšana tiek realizēta veicot zinātniskos pētījumus 

uz kuru pamata tiek izstrādātas jaunas tehnoloăijas, publicējot zinātniskos darbus, 
piedaloties starptautiskās konferencēs.  

Asoc.prof. I.KrieviĦš aktīvi darbojas LR ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas 
komisijā kā Tekstilrūpniecības terminu apakškomisijas priekšsēdētājs; ir Latvijas 
standarta tekstila tehniskās komitejas priekšsēdētājs un konsultants, veica LR EM 
tehniskās ekspertīzes grantu shēmu projektu pieteikumu vērtēšanai, kā arī ir LR 
pārstāvis Eiropas Tekstila nozares komisijā.  

Asoc. prof. A.ViĜumsone starptautiskās kvalitātes sistēmu sertifikācijas firmas 
„Bureau Veritas Quality International” pieaicināta speciāliste tekstila nozares 
jautājumos. 



 

 

 Docente I.BaltiĦa sadarbojas ar SIA „ACG Nyströn” Latvijas pārstāvniecību 
šūšanas iekārtu un tekstilmateriālu kvalitātes novērtēšanas jautājumos, VeĜas iepirkumu 
konkursu ekspertīzes: P.StradiĦa klīniskās universitātes slimnīcai, Tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts centram  

 Būtiski akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu ietekmē sadarbība, 
pieredzes apmaiĦa citās augstskolās. Piedalīšanās Nordplus Neighbour projektā „Nordic 
Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, 
as.prof A.ViĜumsone), kur sadarbojas KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas 
Boras universitāte un Somijas Tamperes Tehnoloăiskā universitāte, ir Ĝāvusi iepazīt 
KauĦas un Tamperes pieredzi nozares speciālistu sagatavošanā, apskatīt šo augstskolu 
mācību un pētnieciskās laboratorijas, iepazīties ar vairāku specializācijas lekciju kursu 
saturu un to pasniegšanas metodoloăiju. 

A.Vi Ĝumsone un I.DāboliĦa 2006.gada maijā apmeklēja Ėelnes Starptautisko 
apăērbu tehnoloăiju gadatirgu IMB, kur iepazinās ar nozares jaunajām tehnoloăijām un 
iekārtām. 
 

 
6.3. Granti un līgumdarbi  
 

• NBS pētījums “Karavīru taktiskās modulārās uzkabes specifikācija” l īgumā Nr. 
P-259/NP/2006/NP; RTU Nr. 7059 

• IZM TOP „Jaunas tehnoloăijas izstrāde modificētu trūču ielāpu izgatavošanai ar 
nanolīmeĦa īpašībām”. Zin.vad. V.Kancēviča. 2005.-06.g. 

• Doktorante I.ěašenko veica Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas tirgus orientēto pētījumu № 1-26/10 19.02.2004.  

• Līgums Nr. RPAS/2006/7 : profesionālās izglītības skolotāju apmācība darbam 
ar jaunajām tehnoloăijām. ERAF projekta „Šuvēju un šūto izstrādājumu 
izgatavotāju apmācības programmu infrastruktūras renovācija Rīgas Purvciema 
amatu skolā” ietvaros. A.ViĜumsone, I.DāboliĦa. 

• Dalība Meža Attīstības fonda finansētajā projektā "Kokamatniecības programmu 
un metodisko uzskates līdzekĜu jauniešu ar īpašām vajadzībām apmācībai 
izstrāde un ieviešana", līguma nr.200306/C-97. V.Kazāks 

• 2005. g.- 2006. g. LRIZM projekts TOP 05 – 21 "Jaunas tehnoloăijas izstrāde 
modificētu trūču ielāpu izgatavošanai ar nano līmeĦa īpašībām" - vadītāja 
V.Kancēviča. 

• Dalība projektā V.Kazāks otrais vadītājas Izglītības veicināšana koka ēku 
būvniecībā. PHARE 2003/004-979-06-03/2./0009  

• 2005. okt.-dec. Dalība LR Ekonomikas ministrijas finansētā projektā 
„Rūpniecības pakalpojumu un izglītības sektora sadarbības iespēju izvērtējums 
dizaina jomā”. 

 
Sniegtas konsultācijas par uniformu audumu tehnisko specifikāciju u.c.: 

• SIA Neja- 2006.g. jūnijā 
• LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecībai- 2006.g. jūlij ā 
• VID Muitas pārvaldei- visa perioda laikā. 
 

 
 
 



 

 

6.4. Starptautiskie projekti 
 

Nordplus Neighbour projekts „Nordic Center for Innovative Studies and 
Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, as.prof A.Vi Ĝumsone), kur sadarbojas 
KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras universitāte un Somijas Tamperes 
Tehnoloăiskā universitāte. 

2005./06. m.g. tika uzrakstīti un iesniegti četri ESF projekti, no kuriem trīs tika 
apstiprināti realizācijai nākamajā studiju gadā. 

 
 
6.5. Zinātniskās publikācijas. 
1. Vilnis Kazāks, Kārlis Kazāks. Development of a National Program for Identifying, 

Investigating and Preservation of „Endangered Handicrafts”. Proceedings of the 
Second International Congress on Construction History. Volume 2. 2006. 
Cambridge, Great Britain. pp.1777-1791. 

2. D. Belakova, S. Kukle, G. Strazds, Operations under a microscope to identify ways 
to rise productivity, Proceedings of the 4th International Conference on the 
Management of Technological Changes, 11 – 16, ISBN 960-8475-05-8, Greece, 
August 2005, Technical University of Crete, Chania (2005), Chania, Greece, 2005 

3. J.Bicka. Usage of layered materials in furniture. Proceedings of The 4th 
International Conference on the Management of Technological Change. - ISBN 
960-8475-04-X. Greece: Technical University of Crete, 2005., Book 1, pp. 249-254. 

4. Kukle S., Zommere G. Investigation of Clothing Values Through National Culture 
Studies. Proceedings of The 4th International Conference on the Management of 
Technological Change. - ISBN 960-8475-04-X. Greece: Technical University of 
Crete, 2005., Book 1, pp. 161-166. 

5. Kukle S., Zommere G. Kultūrvēsturiskās un mentalitātes ietekmes uz krāsu, ritmu 
un faktūru izvēli dzīvojamā vidē. - 3.starptautiskās zinātniski-praktiskās 
konferences GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība 2005 rakstu krājums. - 
Rīga, 2005. - 78-82.lpp. 

6. Strautmanis I., Ulme A. Interjera dizaina loma viesnīcu tēla attīstības stratēăijā 
pasaulē// RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, 2005. – 58.–65. 
lpp.  

7. Strautmanis I., Ulme A. Tekstīlija kā latviešu nacionālās identitātes reprezentētāja 
viesnīcu interjerā// GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība 2005. 3. 
Starptautiskā zinātniski- praktiskā konference. Rīga, 2005. – 50.–52. lpp. 

8. Kriėe L., Ulme A. Aizkari mūsdienu dizainā// GuĜbūvju un koka konstrukciju 
būvniecība 2005. 3. Starptautiskā zinātniski- praktiskā konference. Rīga, 2005.  – 
57.–59. lpp. 

9. Strautmanis I., Ulme A. Viesnīcu tēla attīstības stratēăijā Eiropā un pasaulē// RTU 
Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, 2006. – 45.–54. lpp.  

10. Ulme A., Kalnina K. Enlivening of innovative Design Ideas in the Historical 
Environment. Proceedings of The 4th International Conference on the Management 
of Technological Change. - ISBN 960-8475-04-X. Greece: Technical University of 
Crete, 2005., Book 1, pp. 309-314. 

11. D. Belakova, S.Kukle, G. Strazds. Development of necessary Skills and 
Competences for Effective Sewing Process Planning// Quality Management in 
Higher Education. Proceedings of the 4th International Seminar on the Quality 
Management in Higher Education. Sinai, Romania, 2006. pp. 49-54 



 

 

12. Ravinska I., Kukle S. Dabīgā āda dzīvojamajos un sabiedriskajos interjeros. RTU 
zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 6.-10.lpp. 

13. BeĜakova D., Kukle S., Strazds G. Progresīvas darba laika normēšanas metodes 
Latvijas šūšanas uzĦēmumos RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, 
Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 11-
18.lpp  

14. Kukle S., Zommere G. Vidzemes trīsrūtiĦu joslu raksta specifika. RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, 
Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 19-23.lpp 

15. Vidzickis R., Kukle S. Vienkoču parka koncepcijas izveide. RTU zinātniskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība 
RTU, Rīga 2006; 100-109.lpp 

16. Prīberga D., Kukle S. MežăīĦu amati Latvijā. RTU zinātniskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība 
RTU, Rīga 2006; 110-122.lpp 

17. PuriĦa B., Vanaga E. Šėiedru relaksācijas un ilgizturības pētījumi daudzciklu 
stiepē. RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība "RTU, Rīga 2006; 51-61.lpp 

18. BaltiĦa I., OzoliĦa N. GultasveĜas audumu kvalitātes analīze. RTU zinātniskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, 
Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 62-66.lpp 

19. DāboliĦa I., ViĜumsone A., Deksne S. NBS ikdienas un svētku uniformu modeĜu 
pilnveidošana. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 67-73.lpp 

20. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I., Deksne S. NBS ikdienas un svētku uniformu 
konstruēšanas procesa automatizācija. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, 
Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 
2006;74-81.lpp 

21. Beikule I., ViĜumsone A., ViĜumsone I. Moderno tērpa risinājumu piemērotība 
dažādas ėermeĦbūves sievietēm. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, 
Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, RTU, Rīga 2006; 82-88 lpp. 

22. Vi Ĝumsone I., PuriĦa B. VeĜas pulveru tīrīšanas spēju noteikšana. RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, 
Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 89-99.lpp 

23. Zommere G., Kukle S. Kompozīcijas ăeometrija apaudos un celu jostās. RTU 
zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 29-37.lpp 

24. Prīberga D., Kukle S. Ar mežăīnēm rotāti linu dvieĜi. RTU zinātniskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība 
RTU, Rīga 2006; 38-43.lpp 

25. Briedis U., KĜaviĦš A. Rūpniecības universālo šujmašīnu auduma padeves 
zobstieĦa eliptisko trajektoriju analīze. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, 
Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 
44-50.lpp 

26. KrieviĦš I., Krūze E. Apăērbu sortimenta strukturālās modelēšanas terminoloăiskie 
priekšnosacījumi. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 123-134.lpp 



 

 

27. KalniĦa K. Bankas vizuālā tēla veidošana. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, 
Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 
135-140.lpp 

28. Vinovskis G., Kozaka G., Voitešonoka I. Tekstila nozares darbības analīze. RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 
1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 141-147.lpp 

29. Strautmanis I., Ulme A. Bernāns J. MājokĜu pilnīgas telpu platības izmantošana - 
problēmas risinājums. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 156-161.lpp 

30. Strautmanis I., Ulme A. Bārs R. MājokĜa iekārtošanas problēmas - sabiedrības 
attīstības tendences. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija, Sējums 1, Izdevniecība RTU, Rīga 2006; 162-169.lpp. 

31. K. Drevinska, A. Auzāns, V. Kancevuča. Modificētu trūču ielāpu eksperimentāla 
aprobācija suĦiem. Veterinārmedicīnas raksti. 2006. g. 

32.  A. Auzāns, V. Kanceviča, O. Kozinda, I. Zorgevica. No kompozīta šėiedru 
materiāla poliuretāna – poliestera austo protēžu izmantošana kraniālās krusteniskās 
saites plīsuma gadījumā suĦiem. Veterinārmedicīnas raksti 2006. g. 

 
6.6. Referāti konferencēs. 
 

1. Ausma Vilumsone, Ineta Vilumsone, Inga Dabolina “Importrance of a Clothing 
CAD Course in the Educating of new Specialists” THE 4 th INTERNATIONAL 
CONFERENCE in MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGE, 
Chania, Greece 19 August-20 August, 2005 

2. Vilnis Kazāks, Kārlis Kazāks. Development of a National Program for 
Identifying, Investigating and Preservation of „Endangered Handicrafts”. The 
Second International Congress on Construction History. 2006.05. Cambridge, 
Great Britain.  

3. D. Belakova, S.Kukle, G. Strazds. Development of necessary Skills and 
Competences for Effective Sewing Process Planning. 4th International Seminar 
on the Quality Management in Higher Education. Sinai, Romania, 2006, 06. 

4. D. Belakova, S. Kukle, G. Strazds, Operations under a microscope to identify 
ways to rise productivity, the 4th International Conference on the Management of 
Technological Changes, Greece, August 2005, Technical University of Crete. 

5. J.Bicka. Usage of layered materials in furniture. The 4th International 
Conference on the Management of Technological Change, Greece, August 2005, 
Technical University of Crete. 

6. Kukle S., Zommere G. Investigation of Clothing Values Through National 
Culture Studies. the 4th International Conference on the Management of 
Technological Change, Greece, August 2005, Technical University of Crete. 

7. Kukle S., Zommere G. Kultūrvēsturiskās un mentalitātes ietekmes uz krāsu, 
ritmu un faktūru izvēli dzīvojamā vidē. - 3.starptautiskās zinātniski praktiskā 
konference GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība Rīga, 4.-7.10.2005.  

8. Strautmanis I., Ulme A. Tekstīlija kā latviešu nacionālās identitātes 
reprezentētāja viesnīcu interjerā// GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība 
2005. 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 4.-7.10.2005.   

9. Kriėe L., Ulme A. Aizkari mūsdienu dizainā// GuĜbūvju un koka konstrukciju 
būvniecība 2005. 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 2005.  
Rīga, 4.-7.10.2005.  



 

 

10. Ulme A., Kalnina K. Enlivening of innovative Design Ideas in the Historical 
Environment. The 4th International Conference on the Management of 
Technological Change. Greece: Technical University of Crete, 2005. 

11. Krievina A. „Analysis of seams in Latvian national clothing accessories from 
leather, in other handcrafts” piedalījos 5. starptautiskā tekstila konferencē 
Stambulā "Recent Advances in Innovation and Enterprises in Textiles and 
Clothing" 

12. Krievina A. „Ādas lietas koka mājoklī” 3. starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference "GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība " Rīga, 4.-7.10.2005.  

 
 
 
6.7. Metodiskais darbs 
 
Datorsalikumā sagatavoti sekojoši materiāli: 
1. KrieviĦš I. Lekciju konspekti studiju priekšmetā „Modes tirgzinību un prečzinību 

pamati”.- Rīga: ATTK, 2005.- 62 lpp.  
2. U.Briedis. Metodiskie norādījumi „Praktiskie darbi šūšanas fabriku un modes 

darbnīcu projektēšanā”, RTU, 2005., 45 lpp. 
3. A.Kalnāja. Lekciju konspekts „Svārku un bikšu izgatavošanas tehnoloăija”, RTU, 

2005, 52 lpp. 
Doktoranti ir sagatavojuši mācību metodiskos materiālus: 
4. G.Zommere Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

mācību priekšmetam “Ornaments” (I kurss) - 36 lpp.; 
5. G.Zommere Uzdevumu sagatavošana mācību priekšmetā “Ornaments” - 14 

uzdevumi; 
6. G.Zommere Uzdevumu sagatavošana mācību priekšmetā “Amatniecības un dizaina 

stratēăija” - 15 uzd.; 
7. G.Zommere Datorprezentāciju sagatavošana mācību priekšmetam “Mākslinieciskā 

jaunrade” (III kurss) - 320 slaidi; 
8. G.Zommere Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

mācību priekšmetam “Mākslinieciskā jaunrade” (III kurss) – 34. lpp.; 
9. G.Zommere Uzdevumu sagatavošana mācību priekšmetā “M ākslinieciskā jaunrade” 

(III kurss) - 20 uzd.; 
10. G.Zommere Datorprezentāciju sagatavošana mācību priekšmetam “Ornaments” (I 

kurss) - 200 slaidi. 
11. A.KrieviĦa Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

Lietišėo kompozīciju veidošana 48 lpp., 28 slaidi. 
12. A.KrieviĦa Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

Lietišėā grafika 18 lpp., 17 att. 
13. A.KrieviĦa Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

Ornaments un kompozīcija 20 lpp., 56 slaidi 
14. D.BeĜakova Metodiskais materiāls apăērbu tehnoloăijā un iekārtās „Roku dūrieni 

un mašīnvīles” 
15. D.BeĜakova Metodiskais materiāls apăērbu tehnoloăijā un iekārtās „Kabatu 

apstrāde” 
16. D.BeĜakova Metodiskais materiāls apăērbu tehnoloăijā un iekārtās „Darba laika 

normēšana šūšanas uzĦēmumos” 
17. D.BeĜakova Metodiskais materiāls apăērbu tehnoloăijā un iekārtās „Progresīvu 

tehnoloăiju lietošanas iespējas šūšanas uzĦēmumos” 



 

 

18. D.BeĜakova Metodiskais materiāls apăērbu tehnoloăijā un iekārtās „Apăērbu 
izgatavošanas makroelementu normatīvi” 

19. D.BeĜakova Metodiskais materiāls apăērbu tehnoloăijā un iekārtās „Laboratorijas 
darbi apăērbu tehnoloăijā un iekārtās” 

20. I.Beikule Ādas un tekstīliju apgleznošanas tehnoloăijas// Lekciju konspekti 20 lpp., 
30 paraugi, 100 slaidi 

21. I.Beikule Modes zinību pamati// Lekciju konspekti 60 lpp., 4 videomateriāli, 
300slaidi 

22. I.Beikule Apăērbu individuālo pasūtījumu dizains// Lekciju konspekti 30 lpp., 
50slaidi 

23. I.Beikule Ādas izstrādājumu struktūra un analīze// Lekciju konspekti 70 lpp., 
56slaidi 

24. I.Beikule Ādas izstrādājumu tehnoloăijas un iekārtas// Lekciju konspekti 100 lpp., 
40 paraugi, 115 slaidi 

I.Beikule Ādas priekšmetu kompozīcija// Lekciju konspekti 50 lpp., 38 paraugi, 
63slaidi 

 
 
Doktorantu aktivit ātes ārpus zinātniskā un pedagoăiskā darba 
 
A.Ulme, G.Zommere: 
2005.apr. – “Nordic Design & Business” - ZiemeĜu dizaina darbnīcas un 

seminārs. 
2005.maijs – E-studiju seminārs augstskolu personālam Jelgavā. 
2005. marts – “Skandināvijas dizains viĦpus mīta” - Baltijas un ZiemeĜvalstu 

konference. 
2005.nov.- “Dizains. Nākotne. Situācija šėērsgriezumā” - seminārs Dekoratīvās 

mākslas un dizaina muzejā, organizē Dizaina informācijas centrs. 
2005.nov.-dec. – “Dizaina stratēăijas izstrādes pamatprincipi” - dizaineru 

praktiskās apmācības uzĦēmumos kopā ar ārvalstu ekspertiem. 
2005.g.dec. – Modes skates Baltic Fashion Week ietvaros. 
 
A.KrieviĦa: 
Konsultante un vāka dizaina autore grāmatai U. SiliĦš “Dziesmai vieni gala 

nava. Jāzeps Wihtols savās un laika biedru vēstulēs 1918. – 1944.”, R., Nordik, 2006., 
824 lpp., ISBN 9984-792-13-7 

Personālizstāde „Labirinti” Rīgā, salonā “ Apsīda” 2006. gada februārī. 
 
R.Vidzickis: 
Tika papildinātas prasmes fotografēšanā Rīgas Kuăniecības un Vēstures muzeja 

fotostudijā pie fotogrāfa Ilgvara Gradovska. 
Izstādīti darbi starptautiskā izstādē „Mežs un koks”; Ėīpsalā; BT1 izstāžu zālē. 
Eksponēti darbi Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas Muzeja gadatirgū. 
Dalība amatu dienās Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, kur demonstrēja 

koktēlniecības prasmes. 
15. un 16. jūlij ā rīkoja koka amatniecības plenēru Latvijas Amatniecības 

kameras Dabīga koka apstrādes biedrībai Līgatnē, Vienkoču parkā, kā ietvaros tapa 
dažādi koka darbi (skulptūras, vienkoču vanna, krēsli, soli un citi elementi), kas 
papildina Vienkoču parku. 



 

 

Vasarā veica ekspedīcijas pa Latvijas parkiem un muzejiem, apzinot un 
fotografējot koka lietas un konstrukcijas, kas papildina topošo promocijas darbu un 
TTDI kopējo datu arhīvu. 
 
D.BeĜakova, I.Beikule: 

 Dalība seminārā “Dizaina stratēăijas izstrādes pamatprincipi” - dizaineru 
praktiskās apmācības uzĦēmumos kopā ar ārvalstu ekspertiem. 2005.nov.-dec. 

Palīdzība TTDI studentu modes skates sagatavošanā 2006.g. aprīlī 
2005.g.dec. – Modes skates Baltic Fashion Week ietvaros. 

 
D.Prīberga: 

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
departamenta, Profesionālās izglītības centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un 
profesionālo izglītības iestāžu organizēto svētku „Amats ir pamats - 2006” .žūrijas 
padomes locekle un māksliniece. 

2008. gada Dziesmu un deju svētku Tautas lietišėās mākslas izstādes 
mākslinieciskās koncepcijas „Es vidū” autore un uzvarētāja 
 



 

 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 
 
Stiprās puses Vājās puses 

• stabils pieprasījums darba tirgū 
• kvalificēti mācībspēki, kuri pārstāv visas 

daudzveidīgās nozares specializācijas 
• starptautiskā sadarbība 
• iespējas prakses laikā uzsākt 

profesionālo karjeru 
• sadarbība ar darba devējiem 

• morāli novecojušas laboratoriju iekārtas 
• nelielās studentu grupas 
• nevienmērīga pasniedzēju noslodze 
• vecāko kursu studenti strādā līdztekus 

mācībām 
• nepietiekami metodiskie materiāli 

atsevišėos mācību priekšmetos 
• nepietiekamas sakārtotas laboratoriju, 

doktorantu un pasniedzēju telpu platības 
Ėīpsalā 

Iespējas Risks 
• uzlabot mārketingu 
• attīstīt nepilna laika studiju formas 
• paplašināt sadarbību ar ārzemju 

augstskolām 
• iesaistīties ES projektos 
• veidot prakses bāzes uzĦēmumos 
• veikt studiju programmas izmaiĦas 

atbilstoši zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem un LR likumdošanai 

• aizstāt apmācību, izmantojot novecojušas 
tekstiliekārtas, ar e-apmācības 
datorprogrammu, kura atspoguĜo visas 
jaunākās tehnoloăijas. 

 

• nepietiekams palīgpersonāls visu 
tekstilmašīnu regulārai apkopei 

• Ĝoti dārgas modernās laboratoriju iekārtas  
• nozares uzĦēmumiem var rasties 

pārorientācijas nepieciešamība līdz ar 
iestāšanos ES 

• liela mācību maksa, kas pie zema 
inženieru prestiža nepiesaista studējošos 
papildus budžeta finansējumam 

• vājas 1.kursa studentu zināšanas fizikā 
un matemātikā, kā rezultātā viĦi tiek 
atskaitīti neuzsākot speciālo priekšmetu 
studijas 

 
 

 
8.  Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
 
Akadēmiskās studiju programmas “Tekstila un apăērbu tehnoloăija” kvalitatīvi uzlabot 
būtu iespējams, ja tiktu modernizēta institūta laboratoriju materiālā bāze. Šeit jāatzīmē, 
kā šim nolūkam finansējums vispār nav bijis paredzēts. Līdz ar to jāpiesaista Eiropas 
Savienības finansiālo palīdzību Rīgas Tehniskajai universitātei kopumā.   
 
8.1.Mārketinga pilnveidošana 
   
1. Studiju programmas tautsaimniecības pieprasījuma pētījumi: 

♦ sadarbībā ar Latvijas VRA (Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociāciju) 
veikt aptaujas vadošajos tekstila uzĦēmumos par speciālistu pieprasījumu 
un to nepieciešamo nomenklatūru, 

♦ sadarbībā ar IZM noskaidrot izglītības sistēmā (profesionālās izglītības 
iestādēs) nepieciešamo nozares speciālistu pieprasījumu, 

♦ pētīt studiju programmas attīstības iespējas, atbilstoši nozares 
tehnoloăiju attīstībai, 

Atbildīgie – doc.I.ViĜumsone, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
2. Studiju programmas popularizēšana: 

♦ interneta mājas lapas regulāra atjaunošana, 
♦ informatīvā bukleta regulāra atjaunošana, 
♦ tiešie kontakti ar arodskolām un vidusskolām,  
♦ aăitācijas darbs izstādē “Skola” un RTU atvērto durvju dienās, 



 

 

♦ informācija preses izdevumos.  
Atbildīgā – doc. I.ViĜumsone. 

 
8.2. Finansu piesaiste studiju programmas realizācijai  
 
Izstrādāt projektus ES strukturālo fondu piesaistei. 

Atbildīgie – doc.I.BaltiĦa, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 
8.3. Studiju programmas pilnveidošana 
 
1. Studiju programmas pilnveidošana atbilstoši tekstila rūpniecības attīstības 

tendencēm. 
2. Regulāra studentu un absolventu aptauju (interviju) organizēšana un attiecīga studiju 

satura koriăēšana. 
3. Brīvās izvēles kursu papildināšana ar nozares tehnoloăijām saistītiem priekšmetiem.   
4. Sadarbībā ar darba devējiem (“Juglas manufaktūra”, A/S “Valmieras stikla šėiedra” 

u.c.) attīstīt vakara un neklātienes apmācības formas. 
Atbildīgie – TTDI dir.vietn. N.OzoliĦa, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 

5. Mācību spēku aktīvāka iesaiste metodisko materiālu izstrādē un mācību grāmatu 
latviešu valodā sarakstīšanā. 
Atbildīgie –ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 

 
8.4. Materiāli tehniskās bāzes attīstība 

 
1. Projekta sagatavošana ES struktūrfondu finansiālam atbalstam katedras mācību un 

pētnieciskās bāzes uzlabošanai. 
2. Tālākā perspektīvā plāna izstrāde mācību laboratoriju atjaunošanai un 

modernizācijai 
3. Sadarbībā ar Latvijas VRA un vadošajiem uzĦēmumiem meklēt iespējas un 

finansiālos resursus laboratoriju iekārtu, aprīkojuma nomaiĦai un esošo mašīnu 
modernizācijai 

4. Āzenes 18 pārbūve tekstila tehnoloăiju studiju nodrošināšanai. 
Atbildīgie –TTDI dir.vietn. R.Hermane, ATT katedras vad. A.Vi Ĝumsone. 

5. Tekstilmateriālu testēšanas laboratorijas modernizācija. Atbildīgā – I.BaltiĦa. 
6. Apăērbu sortimenta un kvalitātes vadības kabineta izveide. Atbildīgais – I.KrieviĦš. 
7. TekstiluzĦēmumu ražošanas organizācijas un loăistikas kabineta izveide. 

Atbildīgais – U.Briedis. 
 
8.5. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana un mācību spēku atjaunošana 
katedrā 

 
1. Piesaistīt katedrai kā pastāvīgā darbā (pamatdarbā) jaunus mācību spēkus un dot 

tiem iespēju studēt doktorantūrā. 
2. Meklēt iespējas dažādu sadarbības projektu ietvaros jaunajiem mācību spēkiem (ar 

vai bez zinātĦu doktora grāda) stažēties vadošajās Eiropas augstskolās. 
3. Veidot vadošo speciālistu un mācību spēku iespējamo rezervi. 
4. Pastāvīgi rūpēties par radoša psiholoăiskā klimata veidošanu katedras kolektīvā. 

Atbildīgie –inst. dir.v. R.Hermane, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 

8.6. Zinātniski pētnieciskā darba pilnveidošana 
 



 

 

1. Plašāk iesaistīt studējošos konkrētu aktuālu zinātnisku problēmu izstrādē. 
2. Attīstīt jaunu, tirgus orientētu zinātnisku pētījumu veikšanu. 
3. Orientēt studējošos piedalīties starptautiskos zinātniskajos projektos, sadarbojoties 

ar citām ārzemju augstskolām. 
Atbildīgie – visi katedras mācību spēki. 
Organizēt institūtā nozares vadošo zinātnieku viesseminārus un lekcijas. 

Atbildīgā – kat. vad. A.ViĜumsone. 
Aktivizēt studējošo līdzdalību zinātniskajās konferencēs un izstrādāto darbu 
publicēšanā. 

Atbildīgie – visi katedras mācību spēki. 
 
9. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde. Kopsavilkums 
 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, stiprās un vājās puses nav būtiski mainījušās. 
2005./06.m.g. tika uzrakstīti četri projekti ESF līdzekĜu piesaistei. Trīs no tiem tika 
atbatstīti, un to realizācija paredzēta nākamajā mācību gadā.  

Pieprasījums pēc inženieriem darba tirgū joprojām ir augsts, un dažās pozīcijās 
mēs to nevaram apmierināt. 

Nedaudz uzlabojies stāvoklis ar šūšanas laboratorijas aprīkojumu. Izremontētas 
telpas un iekārtota Apăērbu dizaina laboratorija. Tekstila materiālzinību laboratorija 
iekārtota izremontētās telpās, bet aprīkojums ir vecs, kaut arī tiek uzturēts darba kārtībā. 
 Izstrādāta, saskaĦota un apstiprināta RTU senātā profesionālā bakalaura studiju 
programma Apăērbu un tekstila tehnoloăija. Izstrādāts un iesniegts saskaĦošanai 
profesijas standarts Ražošanas inženieris. Uzsākts studiju programmas licencēšanas 
process.  
 Ievērojami uzlabots mārketings. Izveidota TTDI mājas lapa, kas gan vēl ir 
jāpilnveido, tomēr tā satur sākotnējo informāciju par studiju programmām un mācību 
spēkiem. Ar Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas atbalstu TTDI piedalījās 
Ėīmijas fakultātes tradicionālajā vidējo mācību iestāžu labāko skolotāju godināšanas 
pasākumā, tādējādi iesaistot speciālo vidējo mācību iestāžu pasniedzējus mūsu studiju 
popularizēšanā. Par studijām TTDI bija informācija profesionālās orientācijas žurnālos 
„M ūsu izglītība” un „Izglītības ceĜvedis”. Latvijas televīzijā tika rādīts 10 minūšu sižets 
par TTDI studiju iespējām. 
 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā pieĦemti darbā vairāki tehniskie 
darbinieki: laboratoriju vadītājs, divas projektu vadītājas, strādnieks adīšanas iekārtu 
apkopšanai. 
 Sadarbojoties ar LR Aizsardzības ministriju un NBS Nodrošinājuma 
pavēlniecību tika veikts pētījums par taktiskās modulārās uzkabes specifikāciju 
sastādīšanu. NBS virspavēlnieks apbalvoja trīs TTDI darbiniekus ar atzinības rakstiem. 
  
 
 
 
Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta  
direktore, asoc.prof.                         A.ViĜumsone 
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10. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Akadēmiskā studiju programma Tekstila un apăērbu tehnoloăija dod iespējas 
sagatavot speciālistus tekstilizstrādājumu un apăērbu nozares uzĦēmumiem – 
tehnologus, izstrādājumu projektētājus un konstruktorus, ražošanas organizatorus un 
vadītājus. Šīs nozares nozīmība valsts ekonomikā un ražošanas daudzveidība izsauc 
nepieciešamību šo programmu nepārtraukti pilnveidot un uzlabot, Ħemot vērā straujo 
tekstilmateriālu un tehnoloăiju attīstību, asās konkurences un brīvā tirgus diktētos 
noteikumus.  
 

1.1. Mērėi 
Bakalaura studiju programma: 
Piedāvā integrētu bakalauru studiju programmu, kas reizē ar vispusīgu universitātes 

izglītību dod vienotu inženiertehnisko sagatavotību un materiālzinātĦu pamatus tekstila 
nozarē, lai, tālākās maăistrantūras vai inženieru studijās, padziĜināti apgūtu kādu 
noteiktu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju jomu. 

 
Maăistra studiju programma: 
Maăistratūras studijas dod iespēju padziĜināti apgūt tekstila vai apăērbu tehnoloăiju, 

attīstot studējošo pētniecības iemaĦas un spējas patstāvīgi analizēt un risināt 
tehnoloăiskus un inženiertehniskus, kā arī ar konkrētiem zinātniskiem pētījumiem 
saistītus uzdevumus. 

 
Doktoranta studiju programma: 
Studiju programmas mērėis ir sniegt zinātĦu doktora līmenim atbilstošu augstāko 

kvalifikāciju tekstila un apăērbu tehnoloăijas materiālzinātnes nozarē, kā arī sagatavot 
doktorantus pedagoăiskā darba veikšanai.  

 
1.2. Uzdevumi 
 
Bakalaura studiju programma: 
Piedāvāt pietiekami plašu studiju programmu, kas aptvertu dažādās, ar atšėirīgajām 

tekstila un apăērbu tehnoloăijām saistītās jomas, dotu iespēju studējošajiem apgūt 
nozares zinātniskos pamatus, orientēties atsevišėo tehnoloăiju specifikā un izdarīt savu 
izvēli tālākām pēcbakalaura studijām. 

Dot iespēju izprast tekstilrūpniecības nozaru attīstību virzošos procesus un ar to 
saistītās jomas ( globalizācija, tirdzniecība, kooperācija u.c.) 

Attīstīt studējošo spējas patstāvīgi risināt praktiskus, ar tekstila tehnoloăiskajiem 
procesiem un to projektēšanu saistītus uzdevumus, strādājot gan individuāli, gan grupā, 
kas dotu iespējas arī pēc bakalaura studijām rast iespēju atrast darbu ražošanā 
tekstiluzĦēmumos. 

 
Maăistra studiju programma: 
PadziĜināti studēt konkrētas tekstila vai apăērbu tehnoloăijas, iedziĜināties 

tekstilizstrādājumu ražošanas procesos un, apgūstot iemaĦas, patstāvīgi risināt ar 
tehnoloăiju izstrādi, tekstilizstrādājumu projektēšanu, vai to kvalitātes problēmām 
saistītus pētnieciskos uzdevumus. 

Iepazīties ar tehnoloăisko procesu izpētes metodoloăiju pamatiem, veikt šo procesu 
patstāvīgus eksperimentālos pētījumus un to rezultātu analīzi. 



 

 

Apgūt progresīvo tehnoloăiju procesus un jauno tekstilmateriālu projektēšanas un 
ieviešanas metodoloăiju. 

 
Doktoranta studiju programma: 
Programmas mērėi tiek sasniegti izpildot tās uzdevumus - doktorantiem apgūstot 

pētnieciskās prasmes konkrētu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju izstrādē, jaunu dizaina 
risinājumu izstrādē, tekstilizstrādājumu ražošanas procesu tehnoloăiju izstrādē, 
tekstilizstrādājumu projektēšanā, vai ar to kvalitātes problēmām saistītu uzdevumu 
risināšanā, prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; 
prasmi apkopot un analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaĦas organizēt un vadīt 
zinātnisku darbu; pedagoăiskajam darbam nepieciešamās iemaĦas un pieredzi. 
 
 
1.3. Uzdevumu izpildes kontrole 
 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras (ATTK) absolventu atbilstība darba tirgum 
tiek vērtēta pārrunās ar Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas vadību un 
uzĦēmumu vadītājiem. Absolventu teorētiskās sagatavotības līmeni var novērtēt pēc 
viĦu spējām apgūt maăistra studiju programmu. 

Studentu izpratne par nozares problēmām galvenokārt tiek kontrolēta bakalaura un 
maăistra darbu izstrādāšanas un to aizstāvēšanas laikā. ATTK organizē trīs bakalaura 
darba izstrādes kontroles, kurās pasniedzēju komisija uzklausa studenta ziĦojumu par 
paveikto darbu un uzdod jautājumus par darba mērėiem un būtību. Bakalaura darbu 
recenzē uzĦēmumu pārstāvji, vai citas RTU struktūrvienības mācībspēki. Bakalaura 
darba aizstāvēšanā komisijas sastāvā ir darba vadītājs, recenzents un studiju 
programmas direktors. Izvērtējot studentu darbus, tiek apspriesta arī tematu aktualitāte 
un absolventu gatavība uzsākt darbu profesijā.  

 
Maăistra darba aizstāvēšanas komisijas sastāvs tiek veidots līdzīgi kā bakalaura 

darbam. ěoti nozīmīga loma maăistra darba novērtējumā ir recenzenta viedoklim. 
Mācību procesa nozīmīga sastāvdaĜa ir specializētie zinātniskie semināri, kuru laikā 
studējošie izklāsta sava pētījuma mērėus, uzdevumus un to sasniegšanas metodes. Šo 
semināru rezultātā studējošie labāk izprot pētnieciskā darba būtību un var novērtēt savus 
sasniegumus pārējo grupas biedru kontekstā. 
 

Tekstila un apăērbu tehnoloăijas apakšnozarē pārskata periodā netika aizstāvēts 
neviens promocijas darbs, jo nebija neviena teorētisko kursu beigušā, kas strādātu pie 
promocijas darba noformēšanas: visi doktorantūrā studējošie bija no pirmā līdz trešajam 
studiju gadam.  

Doktorantūras gaitas kontrolē nozīmīga ir dalība RTU ESF projektā, kura īstenošanā 
katru gada ceturksni paredzētas studējošo un viĦu zinātnisko vadītāju atskaites. Šajās 
atskaitēs tiek atspoguĜoti visas galvenās doktoranta darbības sastāvdaĜas: nokārtotie 
eksāmeni un ieskaites, iznākušās un iesniegtās publikācijas, dalība konferencēs un 
simpozijos, komandējumi, pedagoăiskais darbs un promocijas darba izpilde. 

Studiju gada noslēgumā fakultātē tiek organizēta doktorantu atestācija, kurā novērtē 
gan mācību gadā paveikto, gan promocijas darba virzību. 

Pedagoăiskā darba iemaĦas apgūst visi Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūta (TTDI) doktorantūras studenti, jo visi viĦi vada vismaz viena pamatstudiju 
kursa praktiskās nodarbības. Trešā kursa doktorante A.Ulme tika ievēlēta par praktisko 



 

 

docenti, savukārt G.Zommere un otrā kursa doktorantes I.Beikule un A.KrieviĦa par 
lektorēm, pirmā kursa doktorante I.DāboliĦa- par asistenti. 

 
11. Studiju programmas attīstība 
 

Tā kā bakalaura studiju programmai jābūt universālai, tai jāparedz bakalauru 
tālākās izglītības iespējas (gan akadēmiskajās, gan profesionālajās studiju programmās) 
visai plašajās dažādo tekstila tehnoloăiju jomās: vērpšanā, aušanā, adīšanā, apăērbu 
ražošanā, kā arī spējas apgūt ar dažādiem materiāliem saistītās mašinizētās tehnoloăijas. 
Līdz ar to saglabājas lielāks fundamentālo studiju disciplīnu īpatsvars (atbilstoši RTU 
Senāta lēmumiem) un tiek sniegtas zināšanas galveno tekstila tehnoloăiju pamatos.  

Maăistra studijas turpina bakalauru apmācībā iesākto specializāciju. Tajās tiek 
iegūtas pētnieciskā darba iemaĦas, t.sk. eksperimentālajos pētījumos un zinātnisko 
publikāciju analīzē, prasmēs izmantot jaunākos zinātnes sasniegumus konkrētu 
uzdevumu risināšanai tekstila un apăērbu tehnoloăijas nozarē, prasmēs izmantot 
datorsistēmas projektēšanas un ražošanas uzdevumu risināšanai. 

 
 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Bakalaura, maăistra un doktoranta akadēmiskajā studiju programmās un 
plānos 2006./07. mācību gadā būtiskas izmaiĦas nav veiktas. Bakalaura studijās tika 
koriăēts plāns, pārceĜot fizikas kursu no pirmā uz otro studiju gadu, lai tikko studijas 
uzsākušajiem vienlaicīgi nebūtu jāapgūst fizika un matemātika. Šie abi studiju 
priekšmeti līdz šim ir radījuši visnopietnākās grūtības studentiem un tā rezultātā 
visvairāk atskaitīto nesekmības dēĜ.  

  
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 
 

Studiju programmas atbilst LR Ministru kabineta 2002.g. 3. janvāra 
noteikumiem Nr2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Atbilstoši MK noteikumiem bakalaura studiju programmā obligāto studiju 
priekšmetu sadaĜas apjoms ir 86 KP; obligātās izvēles specializējošo priekšmetu sadaĜai 
paredzēti 20 KP, no kuriem 13 KP specializācijas priekšmetiem, 3KP valodām, 4 KP 
humanitārajiem un sociālajiem priekšmetiem. 4 KP paredzēti brīvās izvēles studiju 
priekšmetiem. Bakalaura darba apjoms ir 10 KP. Specializējošo studiju priekšmetu un 
bakalaura darba tematikas izvēle nodrošina studējošā specializāciju noteiktā virzienā: 
apăērbu tehnoloăijā, vērpšanā, aušanā vai adīšanā. 

 
Maăistra akadēmiskās studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP. Obligātie 

studiju priekšmeti ir 35 KP apjomā, obligātās izvēles priekšmeti- 21 KP, no kuriem 11 
KP ir specializācijas studiju priekšmetiem, 4 KP- humanitāro un sociālo mācību 
priekšmetu grupai, 6 KP paredzēti vienai svešvalodai, bet izvēles mācību priekšmetiem 
iedalīti 4 KP. Liela daĜa studiju apjoma paredzēta maăistra darba izstrādei- 20 KP.  

SaskaĦā ar RTU doktorantūras nolikumu doktoranta studiju apjoms ir 144KP. 
No tiem obligāto studiju priekšmetu apjoms ir 15KP, obligātās izvēles specializējošo 
priekšmetu sadaĜai paredzēti 15 KP, svešvalodai paredzēti 6KP, brīvās izvēles 
priekšmetiem- 6KP. Lielākais kredītpunktu apjoms paredzēts zinātniskā darba izstrādei- 
102KP.  



 

 

 
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
 

Studiju programmas realizācijā būtisku izmaiĦu pārskata periodā nav.  
12. Studiju programmas praktiskā realizācija. 
 
3.1. Pasniegšanas metodes. 
 

Pārskata periodā pasniegšanas metodes nav būtiski mainījušās. Attīstoties ATT 
katedras un TTDI materiālajai bāzei, studiju kursos aizvien vairāk tiek lietoti dažādi 
tehniskie līdzekĜi: kodoskopi un projektori, video magnetafons, paraugu kolekcijas, 
plakāti un shēmas. Vairums studiju kursos studenti saĦem kopēšanai sagatavotus 
materiālus vai lekciju konspektus digitālā formātā. 

Izstrādājot bakalaura un maăistra pētījumu, lai mobilāk sazinātos ar pasniedzējiem, 
tiek izmantots e-pasts. Tādejādi daĜa konsultāciju tiek realizēta neklātienē.  

Studenti apgūst patstāvīgā mācību un pētnieciskā darba pamatus, zinātniskajos 
semināros stāsta par savu pētījumu mērėiem un rezultātiem, kā arī izsaka savu viedokli 
par studiju biedru darbiem. Diskusijas par pētījumu gaitu un rezultātiem ir nozīmīga 
akadēmisko studiju sastāvdaĜa. 

Doktorantūras studenti vairākos studiju priekšmetos izstrādā darbu par kādu 
nozīmīgu šī kursa tēmu, kā arī par to sagatavo referātu un datorprezentāciju. Kursa 
noslēgumā tiek prezentēti un apspriesti visi darbi. Šādi studējošie iemācās ne tikai 
izklāstīt savu pētījumu rezultātus, bet arī novērtēt tos studiju biedru darbu kontekstā un 
saskatīt izstrādnes pilnveidošanas iespējas. 

 
 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 
 
Nozīmīgākie materiālās bāzes uzlabojumi 2006./07. m.g. ir saistīti ar ESF projekta 

„Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju procesa modernizācija” īstenošanu, kas tika 
uzsākta 2007.gadā. Vairākas iekārtas tika nopirktas tekstila materiālzinību laboratorijai:  

drānu nodilumizturība un pilingošanās testeris; 
drānu gaiscaurlaidības testeris; 
audumu stingrības testeris; 
drānu krāsnoturības testeris; 
drānu virsmas nesamērcējamības testeris; 
drānu pagarināmības testeris; 
drānu neburzāmības testeris. 
Testeri palīdzēs tekstila un apgērba tehnoloăijas un dizaina studentiem apgūt drānu 

fizikāli mehāniskās īpašības un to noteikšanu. Līdz ar to studenti precīzāk varēs novērtēt 
drānu atbilstību apăērba utilitārajām prasībām. Visas minētās iekārtas ir sertificētas un 
atbilst mūsdienu starptautiskām prasībām; tās tiks izmantotas laboratorijas darbiem 
tekstila un ādas materiālzinību pamatos un tekstilfizikā, kā arī zinātniskajos pētījumos, 
bakalauru, maăistru un doktoru darbu izstrādē. 

Tekstilrūpniecības ražošanas tehnoloăiskās iekārtas ATT katedras laboratoriju 
korpusā Ganību dambī 19 (kāršana, lenšu formēšana, vērpšana, kā arī dziju u.c. 
materiālu tālākā pārstrāde – aušana, adīšana, audumu šūšana) tika uzturētās darba 
kārtībā, lai demonstrētu studentiem tehnoloăiju pamatus. Tomēr, lai studiju procesu 
padarītu saistošāku, ESF projekta ietvaros tika meklēta iespēja iegādāties e-apmācību 
datorprogrammu, kurā uzskatāmi un saistoši būtu atspoguĜoti jaunāko tekstila 



 

 

tehnoloăiju procesi. 2006./07. m.g. tika uzsāktas sarunas ar University Leed (UK) 
speciālistiem par viĦu izveidotās programmas iegādi. 

Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas automatizētās projektēšanas sistēmas, 
kuras tiek plaši izmantotas nozares uzĦēmumos visā pasaulē (arī Latvijā): TexDesign 
(Vācija), LECTRA (Francija), GRAFIS (Vācija). Atskaites periodā tika iegādāta vēl 
viena no populārākajām apăērbu projektēšanas datorsistēmām GERBER (ASV), kuru 
izmanto vairāki Latvijas šūšanas uzĦēmumi. 2006./07. m.g. studiju procesā tika ieviesta 
3D projektēšanas sistēma STAPRIM (Krievija). Janvārī RTU apmeklēja šīs 
programmas autors, Sanktpēterburgas Tehnoloăiju un dizaina universitātes profesors 
N.Razdomahins, kurš veica TTDI pasniedzēju apmācību. Jau pavasara semestrī 
akadēmiskās maăistra studiju programmas studentiem specializētajā informātikas kursā 
bija iespēja izpildīt pirmos laboratorijas darbus, izmantojot šo jauno projektēšanas 
tehnoloăiju.   
 Turpinājās sadarbība ar tekstila un apăērbu ražošanas uzĦēmumiem („Rimako” , 
„Juglas manufaktūra”, A/S „Ogre”, ,,Solutions”, „Anastasija”, „Pionieris2”), kuru 
apmeklējumu laikā studentiem bija iespēja iepazīties ar modernām ražošanas iekārtām 
un tehnoloăijām.   

Mācību gada laikā uzlabota Šūšanas tehnoloăijas laboratorijas materiāli tehniskā 
bāze; iegādāta jauna taisno pogcaurumu šūšanas pusautomāts „Taking” TK-888, Patent 
# 47851 un programmējama izšūšanas šujmašīna Brother ar attiecīgu 
programmnodrošinājumu. 

2006./07. m.g. turpinājām iekārtot Āzenes 18 TTDI apăērbu mākslinieciskās 
konstruēšanas laboratoriju. Tai tika iegādāta gludināmā iekārta.  

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda stipendijas ievērojami paplašināta TTDI 
speciālās literatūras bibliotēka. 2.kursa studenti kopā nopirkuši vairāk par 20 grāmatām, 
1.kursa doktorante- 8 grāmatas. 

 
 
3.3. Studentu iesaiste pētnieciskajā darbā. 
 
Bakalaura studijas ir vērstas uz pētnieciskā darba pamatu apguvi. Studējot Pētnieciskā 
darba metodes tiek apskatīti pētījumu plānošanas un realizācijas piemēri. Kompleksāks 
pētījums tiek veikts bakalaura darbā, kas ir analītisks pētījums ar zinātniskā darba 
elementiem.  

 
Studentu zinātniski pētniecisko darbu tēmas un to vadītāji (štata pasniedzēji) : 
„Apăērbu konstruēšanas metožu pilnveidošana CAD vidē” - as.prof. A.ViĜumsone, 
„Stikla šėiedru pavedienu tehnoloăisko īpašību izpēte”- doc. N.OzoliĦa, 
„Apăērbu tirgzinības un antropometriskie pētījumi ”- as.prof. I.KrieviĦš, 
„Apăērbu tehnoloăisko procesu pilnveidošana”- doc. I.ViĜumsone, 
„Šūšanas tehnoloăisko iekārtu darba procesu izpēte” – doc. U.Briedis. 
 
Maăistra darbu pētījumi arī galvenokārt ir saistīti ar augstākminēto tematiku. Tajos 
studenti parāda patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaĦas un prasmi teorētiskās un 
praktiskās zināšanas izmantot noteiktas problēmas risināšanai. 
 
Doktorantūrā pētījumu tematiskais loks paplašinās sakarā ar to, ka liela daĜa studējošo 
specializējas materiālu tehnoloăijās un dizainā. Promocijas darbu pētījumu tematika: 
Jaunu konstruktīvo struktūru izveidošana, izmantojot netradicionālus koksnes 
materiālus – as.prof. V.Kazāks, 



 

 

Sabiedrisko interjeru projektēšanas īpatnību izpēte- prof. I.Strautmanis, prof. S.Kukle, 
Ăeometriskā ornamenta uzbūves likumsakarību analīze latviešu lietišėajās tekstilijās- 
prof. S.Kukle. 
Apăērbu projektēšana izmantojot vizuālās korekcijas metodes- as.prof. A.ViĜumsone 
MežăīĦu tehnoloăiju attīstība un lietošanas tradīcijas Latvijā- prof. S.Kukle 
 
2006./07.m.g. tika komplektēts RTU zinātnisko rakstu krājuma Materiālzinātne, Sērija 
9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija 2.sējums, kurš iznāca 2007.gadā.  
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība tiek realizēta vairākos virzienos. 
 Ar Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaĜu tiek realizēta: 

• studentu apmācība apăērbu datorkonstruēšanā un modelēšanā, 
• TTDI kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti un rūpnieku 

profesionālajām apvienībām darbojas Latvijas Dizaina fondā, kur viens no 
svarīgākajiem darbības virzieniem ir mācību iestāžu un darba devēju viedokĜu 
satuvināšana, lai Latvijas uzĦēmumi spētu ražot konkurētspējīgu produkciju ar 
augstu pievienoto vērtību. 

 
2006./07. m.g. turpinājās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăiju universitāti, Zviedrijas 

Boras universitāti un Tamperes (Somija) Tehnoloăisko universitāti Nordplus Neighbour 
projektā „Nordic Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles”, ko 
vada KauĦas Tehnoloăiskās universitātes profesore E.Strazdiene. RTU dalību projektā 
koordinē profesore S.Kukle, piedalās as.prof. A.ViĜumsone. Šī projekta ietvaros:  

• 2006.g. februārī TTDI apmeklēja projekta vadītāja prof. E.Strazdiene, lai 
apspriestu projekta izpildes gaitu un iepazītos ar paveikto mūsu institūtā. 

• 2006.g. martā KTU (Lietuvā) notika izstrādāto tālmācības studiju kursu 
testēšana un lekciju ieraksti; piedalījās prof. S.Kukle, as.prof. A.ViĜumsone un 
doktorantūras studentes G.Zommere, I.Beikule, D.BeĜakova.  

• 2006.gada jūnijā Tamperes Tehnoloăiju universitātē (Somijā) notika izstrādāto 
tālmācības studiju kursu testēšana. Piedalījās prof. S.Kukle, as.prof. 
A.Vi Ĝumsone un doktorantūras studentes G.Zommere un D.BeĜakova. 

• S.Kukle veidoja tālmācības studiju kursa “Krāsu mācība un ornamenta 
kompozīcija” saturu. ViĦai palīdzēja doktorante G.Zommere. 

 
ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros 2007.g. 4.-9. jūnijam prof. 

A.Vi Ĝumsone nolasīja 8 stundu lekciju kursu par apăērbu 3D projektēšanas problēmām 
Berlīnes ekonomikas un tehnikas lietišėo zinātĦu universitātē.  

Tā paša līguma finansēti ar TTDI atbalstu 2007.g. aprīlī nedēĜu Latvijā uzturējās 
zviedru 15 studentu grupa 2 pasniedzēju vadībā. ViĦi apmeklēja piecus lielus tekstila un 
apăērbu ražošanas uzĦēmumus Rīgā, Liepājā, Bēnē, Ogrē, kā arī iepazinās ar TTDI 
laboratorijām un pasniedzējiem. 

2007.g. janvārī Sanktpēterburgas Tehnoloăiju un dizaina universitātes (SUTD) 
profesors N.Razdomahins apmeklēja RTU, kur iepazīstināja ar 3D apăērbu 
projektēšanas metodei, kurai pasaulē šobrīd nav analogu.  
 

2006.gada novembrī TTDI uzturējās vieslektors profesors, dizaina katedras vad. 
Thomas Cassidy no Leeds Universitātes (Lielbritānija, Jorkšīras grāfiste). ViĦš nolasīja 
lekciju ciklus studentiem un mācībspēkiem: 



 

 

Aptverošs dizains un tehnoloăija (2006.g. 21.novembris, 4 stundas); 
Krāsu prognoze. Tehnoloăija un dizainers (2006.g. 23.novembris, 4 stundas). 
 
 
Doktorantūras studente D.Prībergas komandējumi:  

• Cēsu vēstures un novadpētniecības muzejs. Tekstilkrājumu izpēte.  
• Hamburgas Mākslas un amatniecības muzejs. Darbs muzeja bibliotēkā un 

tekstiliju fondos, kur tika veikta rakstīto materiālu un mežăīĦu krājumu 
izpēte.  

• Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs „Kalna ziedi”. Tekstilkrājumu 
izpēte.  

• Madonas vēstures un novadpētniecības muzejs. Tekstilkrājumu izpēte.  
 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Joprojām apăērbu ražošanas 
uzĦēmumos pieprasīti ir konstruktori ar datorkonstruēšanas zināšanām un tehnologi – 
ražošanas organizatori.  

SIA „Pionieris 2” nodrošina studējošajiem iespēju strādāt ar viĦu datorsistēmām 
un eksperimentālās ražotnes iekārtām.  

2007.gadā TTDI no SIA Solutions saĦēma dāvanā ciparu fotoaparātu, kas atbilst 
tehniskajām prasībām izmantošanai 3D fotomērījumu sistēmā un tiek lietots kā mācību, 
tā pētnieciskajā darbā. 

Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis 
Strazds studentus un pasniedzējus vismaz divas reizes mācību gadā informē par nozares 
aktualitātēm. 

Tā kā TTDI nav moderna rūpnieciskā aprīkojuma vērpšanas, aušanas un 
adīšanas procesu apguvei, modernās tehnoloăijas tiek apgūtas izbraukuma nodarbībās 
uzĦēmumos “Juglas Manufaktūra”, “Valmieras Stiklašėiedra”, ”Rimako”, “Rita”, 
„Klippman Saule”. Apăērbu tehnoloăijas novirzienā studējošiem tiek organizētas 
izbraukuma nodarbības tādos uzĦēmumos kā “Anastasija”, “Solutions”, “Hagitex” u.c.  
 Jāatzīmē, ka daudzi studenti jau studiju laikā iekārtojas un strādā vadošajos 
tekstila uzĦēmumos, sevišėi pēcbakalaura programmās studējošie. 

Darba devēju aptaujās novērtējot jauno speciālistu sagatavotību tiek atzīmētas: 
• nepietiekama svešvalodu zināšanas , 
• nepietiekamas komunikāciju prasmes. 

 
 
13. Vērt ēšanas sistēma. 
 

Studiju procesa kvalitāte tiek kontrolēta apspriežot ATT katedras sēdēs, TTD 
institūta Padomē un fakultātes Domes sēdēs.  

Studiju programmas kvalitātes kontrolē cenšamies iesaistīt darba devējus, kuru 
pārstāvji piedalās bakalaura un maăistra darbu recenzēšanā. Piedaloties aizstāvēšanā 
darba devēju pārstāvji apspriež bakalaura darbu tematisko loku, to aktualitāti, novitāti 
un realizācijas teorētisko un praktisko līmeni. 

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (saskaĦā ar RTU Senāta 
1995.g. 24.aprīĜa lēmumu Nr. 402) eksāmenu un kursa darbu formā, vai pēc 2 ballu 
sistēmas ieskaišu formā. Eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 26.01.98. un 30.03.98. 



 

 

apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Eksāmenu jautājumus 
sagatavo un savlaicīgi studentiem izsniedz mācību spēks, kas vada attiecīgo studiju 
kursu, saskaĦojot tos ar vadošo docētāju. 

Vairākos studiju kursos ir paredzēti un tiek izstrādāti jauni kontroldarbi, lai 
studējošie būtu motivēti sistemātiski apgūt jauno mācību vielu. Piemēri 

2005./2006.mācību gada ziemas un vasaras sesijās tika organizēta visu līmeĦu 
studentu aptauja par studiju programmas atbilstību iegūstamajai kvalifikācijai un studiju 
kvalitāti studiju programmā Tekstila un apăērbu tehnoloăija. Aptauja bija brīvprātīga un 
anonīma – nododot grāmatiĦu, students aizpildīto anketu ievietoja speciālā kastē.  

Respondenti sniedza savu vērtējumu par katru semestra laikā apgūto priekšmetu 
piecu ballu sistēmā, kur atzīme 1 raksturoja priekšmeta Ĝoti negatīvu vērtējumu 
attiecīgajā jautājumā un atzīme 5 – pozitīvs raksturojums. Pēc šāda principa aptaujā 
jāatbild uz divdesmit vienu jautājumu. Jautājumi aptvēra priekšmeta ietvaros apgūstamo 
lekciju, praktisko un laboratorijas darbu, kā arī pārbaudījuma saturisko kvalitāti, 
pasniegšanas un pārbaudes efektivitāti, kā arī mācībspēka atbilstību (kompetence un 
personīgās īpašības). Anketā bija iespēja arī izteikt savas piezīmes un ieteikumus. 

Ziemas sesijas laikā tika iesniegtas 32 anketas, bet vasaras sesijas laikā 31 
vērtējumu anketas. Šāds daudzums atbilst ap 80 % studējošo skaitam programmā.  

Apkopojot anketas, iegūta šāda informācija: 
Mācību kursu satura vidējais rādītājs – 4,2 balles  
Mācību slodze vidēji priekšmetos – 3,4 balles  
Mācību priekšmetu sasaiste ar praksi – 3 balles 
Pasniedzēju kompetence – 4,4 balles  
Pārbaudījumu sasaiste ar semestra laikā priekšmetā apgūto – 3,2 balles 
Pārbaudījumu vērtējuma atbilstība – 3,3 balles 
Apkopojot aptauju rezultātus, redzams, ka vērtējums Ĝoti atšėiras dažādos 

priekšmetos, tomēr izvērtējot rezultātus, to standartnovirzes un vidējos rādītājus, tie ir 
pietiekoši reprezentatīvi. 

Lai gan vērtējumi jāuzskata par subjektīviem, jo viena mācību priekšmeta un 
pasniedzēja novērtējums nereti krasi atšėiras, tomēr tie uzskatāmi par reprezentabliem 
un sniedz vispārēju informāciju par mācību darba stiprajām un vājajām pusēm.  

 
 
14. Studenti. 

 
Tekstila un apăērbu tehnoloăijas akadēmiskajās programmās studējošo skaits 

2006./2007. m.g. kopā – 52. Pirmajā kursā bakalaura programmā pēc vidusskolas bija 
15, otrajā- 11, trešajā- 1 (pēc akadēmiskā atvaĜinājuma, jo uzĦemšana netika izsludināta 
sakarā ar ieilgušu licencēšanas un akreditācijas procesu).  

Bakalaura studijām imatrikulēti tika 15 studenti. UzĦemšanas noteikumi paredz 
sertifikātu centralizētajos eksāmenos matemātikā un fizikā vai svešvalodā. Pirmajā 
kursā studentiem galvenās grūtības sagādā tādi studiju priekšmeti kā fizika un 
matemātika. DaĜēji tas ir nepietiekamās sagatavotības dēĜ vidējās izglītības līmenī. Otrs 
iemesls ir neprasme patstāvīgi mācīties. Dažiem studentiem problēmas sagādā arī 
studijas latviešu valodā. Tomēr jāatzīmē, ka konkrētajā mācību gadā no 1.kursa 
atskaitīta tika viena studente. 

2006. gadā bakalaura studijas absolvēja trīs studentes. Divi bakalaura darba temati 
bija saistīti ar apăērbu tehnoloăijas specializāciju, viens – ar aušanas specializāciju. 

1. Ingrīda Šahta. Inovatīvās tekstilijas. Zin.vad. Dr.sc.ing., doc.Ilze BaltiĦa 



 

 

2. JeĜena Semrjakova. Darba un aizsargapăērbu ražotnes tehnoloăiskā un 
organizatoriskā nodrošinājuma analīze. Zin.vad. Dr.sc.ing. Inese Ziemele 

3. Anastasija KiseĜeva. SuĦu apăērbu īpatnības. Zin.vad. Mg.sc.ing. Anna 
Kalnāja 

Visi izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi tika atzinīgi novērtēti, īpaši atzīmējot 
I.Šahtas iesniegtā darba augsto kvalitāti. 

 
Maăistra studijās bija Ĝoti niecīgs studējošo skaits: pirmajā kursā- septiĦi, otrajā- 

seši. Tomēr otrā kursa studenti izmantoja akadēmiskā atvaĜinājuma iespēju, un maăistra 
studijas pabeidza tikai divas studentes. 

Maăistratūras studentes galvenokārt tiek atskaitītas tādēĜ, ka nespēj savienot studijas 
dienas nodaĜā ar darbu. 2007.gadā maăistra studijas beidza divas absolventes: 

1. Zane GeruĜska. Modificētu trūču ielāpu projektēšana. Zin.vad. 
Dr.habil.sc.ing. Viktorija Kancēviča 

2. Baiba Kraukle. Mazo tekstiluzĦēmumu attīstības iespējas Latvijā. Zin.vad. 
Dr.sc.ing., doc. Nadežda OzoliĦa 

Gan recenzenti, gan komisija uzsvēra iesniegto darbu aktualitāti un labo izpildījuma 
līmeni. 

 
Doktorantūrā 2006./07.m.g. iestājās un pirmajā kursā studēja viena studente. Vairāk 

doktoranti netika uzĦemti sakarā ar ierobežoto no valsts budžeta finansēto vietu skaitu: 
tikai septiĦas vietas visos kursos kopā. Otrajā kursā mācās seši studenti, bet trešajā 
kursā četri studenti. Lielākā daĜa doktorantūras studentu ir TTDI pasniedzēji- 
G.Zommere, A.Ulme, D.BeĜakova, I.Beikule, A.KrieviĦa, R.Vidzickis, I.DāboliĦa. Par 
stundu pasniedzējiem strādā arī D.Prīberga un K.KalniĦa. 

Studiju programmas apspriestas TTDI padomes sēdēs, piedaloties studentiem (20% 
padomes locekĜu ir studenti). Arī RTU Senātā, kur tiek apstiprinātas studiju 
programmas, 25% senatoru ir studentu, tā kā viĦu intereses tiek pienācīgi aizstāvētas. 

Labākie sekmīgie studenti konkursa kārtībā saĦem stipendiju 70 Ls mēnesī (izdalītā 
stipendiju fonda ietvaros). Sociāli maznodrošinātajiem un aktīvākajiem studentiem ir 
iespējas pretendēt uz vienreizējām stipendijām.  
 
 
 
15. Akadēmiskais personāls. 
 
6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs, tā sadalījums pa vecuma grupām un 
kvalifik ācija  
 

Akadēmiskās studijas Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju programmā realizē 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra, ko vada asociētā profesore, inženierzinātĦu 
doktore Ausma ViĜumsone. Katedras mācību darbā iesaistīts sekojošs akadēmiskais 
personāls: 

  
1 profesore, Dr.habil.sc.ing. (V.Kancēviča) 
1 RTU emerit. prof., Dr.habil.sc.ing.(B.Okss) 
3 asoc.prof., Dr.sc.ing. (I.KrieviĦš, A.ViĜumsone, G.Vinovskis),  
4 doc, Dr.sc.ing.( N.OzoliĦa, I.BaltiĦa, I.ViĜumsone, U.Briedis) 
1 lektore, Dr.sc.ing. (A.Kalnāja) 
1 asistente- I.DāboliĦa 



 

 

Sadalījums pa vecuma grupām:    
                                                                            līdz 30 g. – 1 

    līdz 40 g. – 1, 
                                                                            līdz 50 g. – 3, 
          līdz 60 g. – 3, 

    līdz 70 g. – 1, 
          virs 70 g. – 2. 
 

    Mācību darbā iesaistīti arī Dr.sc.ing. I.SedliĦš un Dr.sc.ing. I.Ziemele, Mg.sc.ing. 
D.BeĜakova, kā arī Mag.art. S.Deksne. 

Doktorantūras studijās vairākus kursus vada profesore, Dr.habil.sc.ing. S.Kukle, 
promocijas darbus vada arī prof. I.Strautmanis, as.prof. V.Kazāks un G.Vinovskis. 

ATT katedrā augstākos amatos konkursa kārtībā ievēlēti U.Briedis par docentu 
un A.Kalnāja par lektori. Darbu augstskolā atsāka inženierzinātĦu doktore Inese 
Ziemele, kurai ir desmit gadu darba pieredze ražošanā. 
 
 
6.2. Kvalifikācijas celšana. 

 
Mācības spēku kvalifikācijas celšana tiek realizēta veicot zinātniskos pētījumus 

uz kuru pamata tiek izstrādātas jaunas tehnoloăijas, publicējot zinātniskos darbus, 
piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī apmeklējot kursus un sadarbojoties ar 
ražošanas uzĦēmumiem.  

Asoc.prof. I.KrieviĦš aktīvi darbojas LR ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas 
komisijā kā Tekstilrūpniecības terminu apakškomisijas priekšsēdētājs; ir Latvijas 
standarta tekstila tehniskās komitejas priekšsēdētājs un konsultants, veica LR EM 
tehniskās ekspertīzes grantu shēmu projektu pieteikumu vērtēšanai, kā arī ir LR 
pārstāvis Eiropas Tekstila nozares komisijā.  

Asoc. prof. A.ViĜumsone starptautiskās kvalitātes sistēmu sertifikācijas firmas 
„Bureau Veritas Quality International” pieaicināta speciāliste tekstila nozares 
jautājumos. 

 Docente I.BaltiĦa sadarbojas ar SIA „ACG Nyströn” Latvijas pārstāvniecību 
šūšanas iekārtu un tekstilmateriālu kvalitātes novērtēšanas jautājumos, VeĜas iepirkumu 
konkursu ekspertīzēs: P.StradiĦa klīniskās universitātes slimnīcai, Tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts centram  

 Būtiski akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu ietekmē sadarbība, 
pieredzes apmaiĦa citās augstskolās. Piedalīšanās Nordplus Neighbour projektā „Nordic 
Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, 
as.prof A.ViĜumsone), kur sadarbojas KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas 
Boras universitāte un Somijas Tamperes Tehnoloăiskā universitāte, ir Ĝāvusi iepazīt 
KauĦas un Tamperes pieredzi nozares speciālistu sagatavošanā, apskatīt šo augstskolu 
mācību un pētnieciskās laboratorijas, iepazīties ar vairāku specializācijas lekciju kursu 
saturu un to pasniegšanas metodoloăiju. 

 
 

 
6.3. Granti un līgumdarbi  
 
 



 

 

1. 2005. g.- 2006. g. LRIZM projekts TOP 05 – 21 "Jaunas tehnoloăijas izstrāde 
modificētu trūču ielāpu izgatavošanai ar nano līmeĦa īpašībām" - (vadītāja 
V.Kancēviča) 

2. NBS pētījums “Karavīru taktiskās modulārās uzkabes specifikācija” l īgumā Nr. 
P-259/NP/2006/NP; RTU Nr. 7059. Vadītājs asoc.prof. I.KrieviĦš.   

3. Līgums Nr. RPAS/2006/7 : profesionālās izglītības skolotāju apmācība darbam 
ar jaunajām tehnoloăijām. ERAF projekta „Šuvēju un šūto izstrādājumu 
izgatavotāju apmācības programmu infrastruktūras renovācija Rīgas Purvciema 
amatu skolā” ietvaros. As.prof. A.ViĜumsone, doc. U.Briedis. 

4. "Latvijas amatniecības koka izstrādājumu produkcijas noieta tirgus 
paplasinaassanaas iespeeju izpeete". IZM reă.Nr. 1-25/69. reăistra Nr. T-7028, 
pasūt.Nr. TOP 05-76 H.Budreiko proj.vad 

5. Dalība Meža Attīstības fonda finansētajā projektā "Kokamatniecības programmu 
un metodisko uzskates līdzekĜu jauniešu ar īpašām vajadzībām apmācībai 
izstrāde un ieviešana", līguma nr.200306/C-97. As.prof. V.Kazāks. 

6. „Pētījums par jaunas ekoloăiskas koka mājas konstrukciju un tehnoloăiju 
izstrādi”, (projekta vadītājs), TOP 2007-2010. V.Kazāks 

7. “Sievietes amatniecības uzĦēmumā un MVU”, (izpildītājs), Leonardo da Vinci 
2007.-2009. V.Kazāks- izpildītājs. 

8. RTU projekts “RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura 
veidošana” vad.prof.S.Kukle. 

9. RTU IZM pētījumu projekts „3D pozicionēšanas metodes izmantošana 
antropometriskajā modelēšanā”. Vad. A.ViĜumsone 

 
Sniegtas konsultācijas par uniformu audumu tehnisko specifikāciju u.c.: 

• LR VID Rīgas muitas reăionālās iestādes Muitas tarifu un maksājumu 
piemērošanas daĜas Preču klasifikācijas sektors – visa perioda laikā. 

 
 
 
 
6.4. Starptautiskie projekti 
 

Nordplus Neighbour projekts „Nordic Center for Innovative Studies and 
Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, as.prof A.Vi Ĝumsone), kur sadarbojas 
KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras universitāte un Somijas Tamperes 
Tehnoloăiskā universitāte. 

TTDI ir asociētie partneri septītās ietvarprogrammas projektā F2F fashion to future. 
 

2006./07. m.g. ATT katedrā tika īstenoti trīs ESF projekti.  
 
6.5. Zinātniskās publikācijas. 
1.  Development of a National Program for Identifying, Investigating and Preservation  

of „Endangered Handicrafts”. Vilnis Kazāks, Kārlis Kazāks. Proceedings of The 
Second International Congress on Construction History. Volume 2. 2006. 
Cambridge, Great Britain. pp.1777-1791. 

2. D. Belakova, S.Kukle, G. Strazds. Development of necessary Skills and 
Competences for Effective Sewing Process Planning. // Quality Management in 
Higher Education. Proceedings of the 4th International Seminar on the Quality 
Management in Higher Education. Sinaai, Romania, 2006. pp. 49-54 



 

 

3. Using Wooden Layered Materials in Constructions. Jurgis Bička & Vilnis .Kazāks. 
Book of Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing & Design  
Conference, Croatia, 2006. pp. 28-32 

4. Work Productivity Analysis in Clothing Production Lines. Dana Belakova, Silvia 
Kukle, Guntis Strazds. Book of Proceedings of the 3rd International Textile, 
Clothing & Design  Conference, Croatia, 2006. pp. 387-392 

5. Design Improvement of Military Uniforms. Ausma ViĜumsone, Ineta ViĜumsone, 
Inga DāboloĦa & Skaidra Deksne. Book of Proceedings of the 3rd International 
Textile, Clothing & Design  Conference, Croatia, 2006. pp. 931-939S 

6. The Impact of CultureValues on Clothing Consumotion Behavior. Silvia Kukle & 
Gunta Zommere. Book of Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing & 
Design  Conference, Croatia, 2006. pp.836 – 841 

7. Particularities of the Choice of Textile Materials in the Interior of Banks. Kristine 
Kalnina. . Book of Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing & Design  
Conference, Croatia, 2006. pp.827 – 831 

8. The Historical and Cultural Overview of Lace Making Traditions in Latvia. 
Dagmara Priberga. Book of Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing 
& Design  Conference, Croatia, 2006. pp.888 – 892 

9. The Textiles` Role in Representation of Latvian National Identity in the Hotels 
Interior Design. Andra Ulme. Book of Proceedings of the 3rd International Textile, 
Clothing & Design  Conference, Croatia, 2006. pp.925 – 930 

10. Clothing Design Method for Visual Correction of the Body Individualities. Inga 
Beikule, . Ausma ViĜumsone & Ineta ViĜumsone. Book of Proceedings of the 3rd 
International Textile, Clothing & Design  Conference, Croatia, 2006. pp.795 – 799 

11. International Innovative Distance Studies  for Textiles and Clothing Sector. 
Eugenija Strazdiene, Heikki Mattila, Jan Carlsson & Silvia Kukle. Book of 
Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing & Design  Conference, 
Croatia, 2006. pp.915 – 918 

12. Methods Analysis of Seams in Latvian  Traditional Leatherworks and Handcrafts. 
Agrita Krievina & Inga Beikule. Book of Proceedings of the 3rd International 
Textile, Clothing & Design  Conference, Croatia, 2006. pp.443 – 447 

13. D.Belakova, S. Kukle, G.Strazds. Analysis and improvement of work methods on 
the clothing production company./ Proceedings of the 5th International Conference 
on the Management of Technological Changes, 11 – 16, ISBN 978-960-893-205, 
Greece, August 2007, Technical University of Trece, Alexandroupolis (2007) 

14. I. Beikule, A. Vilumsone, I. Vilumsone. /DESIGN OF CLOTHING STYLES FOR 
AN INDIVIDUAL AT SEWING PRODUCTION UNITS / Proceedings of the 5th 
International Conference on the Management of Technological Changes, 5 – 10, 
ISBN 978-960-893-205, Greece, August 2007, Technical University of Trece, 
Alexandroupolis (2007) 

15. D. Priberga / CLASSIFICATION OF LACES PRODUCED AND USED IN 
LATVIA IN DIFFERENT AGES / Proceedings of the 5th International Conference 
on the Management of Technological Changes, 299-306, ISBN 978-960-893-205, 
Greece, August 2007, Technical University of Trece, Alexandroupolis (2007) 

16. DāboliĦa I., ViĜumsone A. Anthropometrical modelling for garment manufacturing/ 
CORTEP 2007, The XIIIth Romanian Textile and Leather conference, Romania, 
Iasi 2007, 635-641 pp. 

17. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The possibilities of garment 3D designing/ IITAS 2007, 
XIth International Izmir Textile and Apparel symposium, Turkey, Izmir 2007, 161-
171 pp. 



 

 

18. G. Strazds, S.Kukle, D. Belakova, I. Ziemele Evolution of Latvian Textile and 
Clothing Industry / Proceedings of the 5th International Conference Innovation and 
Modelling of Clothing Engineering Processes – IMCEP 2007, p. 58 – 65, ISBN 
978-961-248-047-9, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering 
2007  

19. E.Strazdiene, D. Ambraziene, H. Matilla, J. Carlson and S. Kukle. International 
innovative distance studies for textiles and clothing based on distance education./ 
Book of proceedings of the International Conference “AUTEX 2007”. Tampere, 
2007. p 64-68 

20. V.Kancēviča, A.Auzāns, O.Kozinda, I.Zorgevica. No kompozīta šėiedru materiāla 
poliuretāna- poliestera austo protēžu izgatavošana kraniālās krusteniskās saites 
plīsumam suĦiem.// Veterinārmedicīnas raksti 2007, Jelgava: 2007. 

21. V.Kancēviča, V.Kasjanovs, A.Auzāns, K.Grevinska Weven Patches / IX 
Internation Conference ITMEX’2007, 8.-9.Oktober 2007, Lodz, Poland 

22. K.Druvinska, A.Auzāns, V.Kancēviča. Asinsvadu implantu pārbaude uz 
dzīvniekiem./ Tezes starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Eksotisko zīdītāju 
terapija un ėirurăija” , 24.-25.nov. 2007. 

23. A. Kalnāja. Akadēmisko tērpu attīstība latvijā / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 7.-3.lpp. RTU, 
Rīga 2007  

24. Kanceviča V., Kasjanovs V., Auzāns A.,  Drevinska K., Austs sintētisks materiāls 
trūču atveres slēgšanai / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 14.- 19.lpp. RTU, Rīga 2007 

25. Kanceviča V., Kasjanovs V., Auzāns A.Asinsvadu implanti ar innovatīvu struktūru 
/ RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 20.- 24.lpp. RTU, Rīga 2007  

26. G. Kozaka, G. Vinovskis. Darba motivācijas analīze uzĦēmumā / RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 25.- 
31.lpp. RTU, Rīga 2007 

27. S. Kukle, G. Zommere. Vidzemes joslu raksta specifika / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 32.- 36.lpp. 
RTU, Rīga 2007 

28. B. Kraukle, N. OzoliĦa. Mazo tekstiluzĦēmumu attīstības iespējas Latvijā / RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 
2, 37.- 45.lpp. RTU, Rīga 2007  

29. R. Vidzickis, S. Kukle. Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie risinājumi / 
RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 46.- 53.lpp. RTU, Rīga 2007 

30. R. Vidzickis. Vienkoču izgatavošanas specifika un ekspluatācija / RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 54.- 
59.lpp. RTU, Rīga 2007 

31. I. Ziemele, U. Briedis, D. BeĜakova. Latvijas šūšanas uzĦēmumu pārprofilēšanās 
iespējas un nosacījumi/ RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 60.- 65.lpp. RTU, Rīga 2007  

32. I. Vi Ĝumsone, B. PuriĦa. Tekstilmateriālu mazgāšanas kvalitātes pārbaudes testu 
noteikšana / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 2, 66.- 71.lpp. RTU, Rīga 2007 

33. I.KrieviĦš. Apăērbu antropometriskā parametrizācija: 1. daĜa: vadmēri, 
lielumatbilstības intervāli un skalas / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 
9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 72.- 81.lpp. RTU, Rīga 2007 



 

 

34. I.KrieviĦš. Apăērbu antropometriskā parametrizācija: 2. daĜa: optimālais tipfigūru 
skaits, lielumizmēri, augumlielumu marėējumi un lielumatbilstības pārbaudāmība / 
RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 82.- 90.lpp. RTU, Rīga 2007  

35. I.BaltiĦa, N.OzoliĦa, E.Cigle. Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu 
fizikālām īpašībām / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 91.- 96.lpp. RTU, Rīga 2007 

36. I.Beikule, A.ViĜumsone. Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas 
līdzekĜiem / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 2, 97.- 102.lpp. RTU, Rīga 2007 

37. I.DāboliĦa, A.ViĜumsone. Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana / RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 
2, 103.- 110.lpp. RTU, Rīga 2007 

38. N.Razdomahins, A. ViĜumsone, I.DāboliĦa. Datorprojektēšana apăērbu ražošanā / 
RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 111.- 126.lpp. RTU, Rīga 2007 

39. Strautmanis I., Ulme A. Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma 
viesnīcu publisko telpu veidolā / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, 
Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 127.- 129.lpp. RTU, Rīga 2007 

40. K.Cepurīte. Banku interjeru projektēšanas īpatnību izpēte / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 130.- 136.lpp. 
RTU, Rīga 2007 

 
 
6.6. Referāti konferencēs. 
 

1. Development of a National Program for Identifying, Investigating and 
Preservation  of „Endangered Handicrafts”. Vilnis Kazāks, Kārlis Kazāks. 
Proceedings of The Second International Congress on Construction History. 
2006. Cambridge, Great Britain.  

2. D. Belakova, S.Kukle, G. Strazds. Development of necessary Skills and 
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3. Using Wooden Layered Materials in Constructions. Jurgis Bička & Vilnis 
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7. Particularities of the Choice of Textile Materials in the Interior of Banks. 
Kristine Kalnina. The 3rd International Textile, Clothing & Design  Conference, 
Croatia, Okt. 2006. 

8. The Historical and Cultural Overview of Lace Making Traditions in Latvia. 



 

 

Dagmara Priberga. The 3rd International Textile, Clothing & Design  
Conference, Croatia, Okt. 2006. 

9. The Textiles` Role in Representation of Latvian National Identity in the Hotels 
Interior Design. Andra Ulme. The 3rd International Textile, Clothing & Design  
Conference, Croatia, Okt. 2006. 

10. Clothing Design Method for Visual Correction of the Body Individualities. Inga 
Beikule,  Ausma ViĜumsone & Ineta ViĜumsone. The 3rd International Textile, 
Clothing & Design  Conference, Croatia, Okt. 2006. 

11. International Innovative Distance Studies  for Textiles and Clothing Sector. 
Eugenija Strazdiene, Heikki Mattila, Jan Carlsson & Silvia Kukle. The 3rd 
International Textile, Clothing & Design  Conference, Croatia, Okt. 2006. 

12. Methods Analysis of Seams in Latvian  Traditional Leatherworks and 
Handcrafts. Agrita Krievina & Inga Beikule. The 3rd International Textile, 
Clothing & Design  Conference, Croatia, Okt. 2006. 

13. D.Belakova, S. Kukle, G.Strazds. Analysis and improvement of work methods 
on the clothing production company. The 5th International Conference on the 
Management of Technological Changes, Greece, August 2007.  

14. Beikule, A. Vilumsone, I. Vilumsone. /DESIGN OF CLOTHING STYLES FOR 
AN INDIVIDUAL AT SEWING PRODUCTION UNITS. The 5th International 
Conference on the Management of Technological Changes, Greece, August 
2007. 

15. D. Priberga / CLASSIFICATION OF LACES PRODUCED AND USED IN 
LATVIA IN DIFFERENT AGES. The 5th International Conference on the 
Management of Technological Changes, Greece, August 2007. 

16. DāboliĦa I., ViĜumsone A. Anthropometrical modelling for garment 
manufacturing/ CORTEP 2007, The XIIIth Romanian Textile and Leather 
conference, Romania, Iasi, Okt. 2007. 

17. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The possibilities of garment 3D designing/ IITAS 
2007, XIth International Izmir Textile and Apparel symposium, Turkey, Izmir  

18. G. Strazds, S.Kukle, D. Belakova, I. Ziemele Evolution of Latvian Textile and 
Clothing Industry / The 5th International Conference Innovation and Modelling 
of Clothing Engineering Processes. University of Maribor, Faculty of 
Mechanical Engineering 2007  

19. E.Strazdiene, D. Ambraziene, H. Matilla, J. Carlson and S. Kukle. International 
innovative distance studies for textiles and clothing based on distance 
education./ Book of proceedings of the International Conference “AUTEX 
2007”. Tampere, Jun 2007. 

20. V.Kancēviča, V.Kasjanovs, A.Auzāns, K.Grevinska Weven Patches / IX 
Internation Conference ITMEX’2007, 8.-9.Oktober 2007, Lodz, Poland 

21. A.Kalnāja. Akadēmisko tērpu attīstība Latvijā. RTU 48. starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga 2007  

22. Kanceviča V., Kasjanovs V., Auzāns A., Drevinska K., Austs sintētisks 
materiāls trūču atveres slēgšanai. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, 
Rīga 2007  

23. Kanceviča V., Kasjanovs V., Auzāns A.Asinsvadu implanti ar inovatīvu 
struktūru. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

24. G. Kozaka, G. Vinovskis. Darba motivācijas analīze uzĦēmumā. RTU 48. 
starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

25. S. Kukle, G. Zommere. Vidzemes joslu raksta specifika. RTU 48. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga 2007  



 

 

26. B. Kraukle, N. OzoliĦa. Mazo tekstiluzĦēmumu attīstības iespējas Latvijā. RTU 
48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

27. R. Vidzickis, S. Kukle. Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie 
risinājumi. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

28. R. Vidzickis. Vienkoču izgatavošanas specifika un ekspluatācija. RTU 48. 
starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

29. Ziemele, U. Briedis, D. BeĜakova. Latvijas šūšanas uzĦēmumu pārprofilēšanās 
iespējas un nosacījumi. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

30. Vi Ĝumsone, B. PuriĦa. Tekstilmateriālu mazgāšanas kvalitātes pārbaudes testu 
noteikšana. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

31. I.KrieviĦš. Apăērbu antropometriskā parametrizācija. RTU 48. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga 2007  

32. I.BaltiĦa, N.OzoliĦa, E.Cigle. Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu 
fizikālām īpašībām. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

33. I.Beikule, A.ViĜumsone. Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas 
līdzekĜiem. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

34. I.DāboliĦa, A.ViĜumsone. Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana. RTU 48. 
starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

35. N.Razdomahins, A. ViĜumsone, I.DāboliĦa. Datorprojektēšana apăērbu ražošanā 
RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007  

36. Strautmanis I., Ulme A. Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta 
sākuma viesnīcu publisko telpu veidolā. RTU 48. starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga 2007  

37. K.Cepurīte. Banku interjeru projektēšanas īpatnību izpēte. RTU 48. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga 2007  

38. S.Kukle, A.ViĜumsone. Projektorientētu studiju nodrošināšana. RTU 
metodiskais seminārs “ESF projekti studiju kvalitātei”, 03.04.2007. 

 
 
6.7. Metodiskais darbs 
 
Datorsalikumā sagatavoti sekojoši materiāli: 
25. KrieviĦš I. Lekciju konspekti studiju priekšmetā „Modes tirgzinību un prečzinību 

pamati”.- Rīga: ATTK, 2005.- 62 lpp.  
26. U.Briedis. Metodiskie norādījumi „Praktiskie darbi šūšanas fabriku un modes 

darbnīcu projektēšanā”, RTU, 2005., 45 lpp. 
27. A.Kalnāja. Lekciju konspekts „Svārku un bikšu izgatavošanas tehnoloăija”, RTU, 

2005, 52 lpp. 
Doktoranti ir sagatavojuši mācību metodiskos materiālus: 
28. G.Zommere. Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

mācību priekšmetam “Ornaments” (I kurss) - 36 lpp.; 
29. G.Zommere. Uzdevumi mācību priekšmetā “Ornaments” - 14 uzdevumi; 
30. G.Zommere. Uzdevumi mācību priekšmetā “Amatniecības un dizaina stratēăija” - 

15 uzd.; 
31. G.Zommere. Datorprezentāciju sagatavošana mācību priekšmetam “Mākslinieciskā 

jaunrade” (III kurss) - 320 slaidi; 
32. G.Zommere. Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 

mācību priekšmetam “Mākslinieciskā jaunrade” (III kurss) – 34. lpp.; 
33. G.Zommere. Uzdevumu sagatavošana mācību priekšmetā “M ākslinieciskā 

jaunrade” (III kurss) - 20 uzd.; 



 

 

34. G.Zommere. Datorprezentāciju sagatavošana mācību priekšmetam “Ornaments” (I 
kurss) - 200 slaidi. 

35. A.KrieviĦa. Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 
Lietišėo kompozīciju veidošana 48 lpp., 28 slaidi. 

36. A.KrieviĦa. Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 
Lietišėā grafika 18 lpp., 17 att. 

37. A.KrieviĦa. Lekciju konspekti elektroniskā un kopēšanai sagatavotā drukātā formā 
Ornaments un kompozīcija 20 lpp., 56 slaidi 

38. D.BeĜakova. Metodiskais materiāls priekšmetam „Apăērbu tehnoloăija un iekārtas” 
„Roku dūrieni un mašīnvīles” 

39. D.BeĜakova. Metodiskais materiāls priekšmetam „Apăērbu tehnoloăija un iekārtas” 
„Kabatu apstrāde” 

40. D.BeĜakova. Metodiskais materiāls priekšmetam „Apăērbu tehnoloăija un iekārtas” 
„Darba laika normēšana šūšanas uzĦēmumos” 

41. D.BeĜakova. Metodiskais materiāls priekšmetam „Apăērbu tehnoloăija un iekārtas” 
„Progresīvu tehnoloăiju lietošanas iespējas šūšanas uzĦēmumos” 

42. D.BeĜakova. Metodiskais materiāls priekšmetam „Apăērbu tehnoloăija un iekārtas” 
„Apăērbu izgatavošanas makroelementu normatīvi” 

43. D.BeĜakova. Metodiskais materiāls priekšmetam „Apăērbu tehnoloăija un iekārtas” 
„Laboratorijas darbi apăērbu tehnoloăijā un iekārtās” 

44. I.Beikule. Ādas un tekstīliju apgleznošanas tehnoloăijas// Lekciju konspekti 20 lpp., 
30 paraugi, 100 slaidi 

45. I.Beikule. Modes zinību pamati// Lekciju konspekti 60 lpp., 4 videomateriāli, 
300slaidi 

46. I.Beikule. Apăērbu individuālo pasūtījumu dizains// Lekciju konspekti 30 lpp., 
50slaidi 

47. I.Beikule. Ādas izstrādājumu struktūra un analīze// Lekciju konspekti 70 lpp., 
56slaidi 

48. I.Beikule. Ādas izstrādājumu tehnoloăijas un iekārtas// Lekciju konspekti 100 lpp., 
40 paraugi, 115 slaidi 

49. I.Beikule. Ādas priekšmetu kompozīcija// Lekciju konspekti 50 lpp., 38 paraugi, 63 
slaidi 

 
 
Doktorantu aktivit ātes  
 

G.Zommere:  
Piedalījās seminārā ārvalstu piedāvātās stipendijas un programmas zinātnisko 
darbinieku un doktorantu mobilitātei, Latvijas Pētnieku Mobilitātes Centra organizēts 
seminārs, Rīga, Latvija, 29.05.2007 

 
A.KrieviĦa: 

 
R.Vidzickis: 
Izstādīti darbi starptautiskā izstādē „Mežs un koks”; Ėīpsalā; BT1 izstāžu zālē. 
Eksponēti darbi Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas Muzeja gadatirgū. 

Dalība amatu dienās Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, kur demonstrēja 
koktēlniecības prasmes. 

15. un 16. jūlij ā rīkoja koka amatniecības plenēru Latvijas Amatniecības 
kameras Dabīga koka apstrādes biedrībai Līgatnē, Vienkoču parkā, kā ietvaros tapa 



 

 

dažādi koka darbi (skulptūras, vienkoču vanna, krēsli, soli un citi elementi), kas 
papildina Vienkoču parku. 

Vasarā veica ekspedīcijas pa Latvijas parkiem un muzejiem, apzinot un 
fotografējot koka lietas un konstrukcijas, kas papildina topošo promocijas darbu un 
TTDI kopējo datu arhīvu. 
 
D.BeĜakova: 

Dalība ESF līdzfinansētā projektā "Tehnoloăisko kompetenču pilnveides kursi 
speciālo skolu šūšanas profesiju un arodmācības skolotājiem". Darba grupas vadītājs. 
Projekta līguma Nr. 2006/0070/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0061/0005. 

Komandējums uz World Trade Center Somijā, AJ – consultant ofisu no 2007. 
gada 18. aprīĜa līdz 2007.gada 20. aprīlim. Komandējuma mērėis iepazīšanās ar 
ražošanas procesu projektēšanas un vadības sistēmu SSD Pro5 (Standard Sewing Data) 
ar mērėi lietot to studiju procesa vajadzībām, kvalifikācijas celšana un pieredzes 
apmaiĦa, vienojoties par turpmāku sadarbību starp TTDI un AJ-consultant. 
 
D.Prīberga: 

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
departamenta, Profesionālās izglītības centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un 
profesionālo izglītības iestāžu organizēto svētku „Amats ir pamats - 2006” žūrijas 
padomes locekle un māksliniece. 

2008. gada Dziesmu un deju svētku Tautas lietišėās mākslas izstādes 
mākslinieciskās koncepcijas „Es vidū” autore un uzvarētāja 
 
Inga DāboliĦa 

"Towards an Information Society in the Baltic States" - IST4Balt (FP7) projekta 
seminārs, Rīga, Latvija, 18.04.2007  

Freeminded Science - seminārs par kapitāla piesaisti zinātnē, Rīgas Tehniskā 
universitāte, Rīga, Latvija, 22.05.2007  

Ārvalstu piedāvātās stipendijas un programmas zinātnisko darbinieku un doktorantu 
mobilitātei, Latvijas Pētnieku Mobilitātes Centra organizēts seminārs, Rīga, Latvija, 
29.05.2007 
 



 

 

16. Pašnovērt ējums- SVID analīze 
 
Stiprās puses Vājās puses 

• stabils pieprasījums darba tirgū 
• kvalificēti mācībspēki, kuri pārstāv visas 

daudzveidīgās nozares specializācijas 
• starptautiskā sadarbība 
• labi aprīkotas specializētās apăērbu 

datorprojektēšanas laboratorijas  
• sadarbība ar darba devējiem 
• ESF projektu realizācija 

• morāli novecojušas laboratoriju iekārtas 
• nelielās studentu grupas 
• nevienmērīga pasniedzēju noslodze 
• vecāko kursu studenti strādā līdztekus 

mācībām 
• nepietiekami metodiskie materiāli 

atsevišėos mācību priekšmetos 
• teritoriāli izkaisītās laboratorijas neĜauj 

pietiekami efektīvi un savlaicīgi 
kontaktēties gan darbiniekiem, gan 
studentiem 

Iespējas Risks 
• uzlabot mārketingu 
• attīstīt nepilna laika studiju formas 
• paplašināt sadarbību ar ārzemju 

augstskolām 
• veidot sadarbības projektus ar citām 

fakultātes un augstskolas 
struktūrvienībām 

• iesaistīties ES projektos 
• veikt studiju programmas izmaiĦas 

atbilstoši zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem un LR likumdošanai 

• aizstāt apmācību, izmantojot novecojušas 
tekstiliekārtas, ar e-apmācības 
datorprogrammu, kura atspoguĜo visas 
jaunākās tehnoloăijas 

 

• nepietiekams palīgpersonāls visu 
tekstilmašīnu regulārai apkopei 

• Ĝoti dārgas modernās laboratoriju iekārtas  
• nozares uzĦēmumiem var rasties 

pārorientācijas nepieciešamība līdz ar 
iestāšanos ES 

• liela mācību maksa, kas pie zema 
inženieru prestiža nepiesaista studējošos 
papildus budžeta finansējumam 

• vājas 1.kursa studentu zināšanas fizikā 
un matemātikā, kā rezultātā viĦi tiek 
atskaitīti neuzsākot speciālo priekšmetu 
studijas 

• kopējā potenciālo studijās iesaistāmo 
skaita samazināšanās 

 
 

 
17.  Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
 
Akadēmiskās studiju programmas “Tekstila un apăērbu tehnoloăija” kvalitatīvi uzlabot 
būtu iespējams, ja tiktu modernizēta institūta laboratoriju materiālā bāze. Šeit jāatzīmē, 
kā šim nolūkam finansējums vispār nav bijis paredzēts. Līdz ar to jāpiesaista Eiropas 
Savienības finansiālo palīdzību Rīgas Tehniskajai universitātei kopumā.   
 
8.1.Mārketinga pilnveidošana 
   
1. Studiju programmas tautsaimniecības pieprasījuma pētījumi: 

♦ sadarbībā ar Latvijas VRUA (Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociāciju) 
veikt aptaujas vadošajos tekstila uzĦēmumos par speciālistu pieprasījumu 
un to nepieciešamo nomenklatūru, 

♦ sadarbībā ar IZM noskaidrot izglītības sistēmā (profesionālās izglītības 
iestādēs) nepieciešamo nozares speciālistu pieprasījumu, 

♦ pētīt studiju programmas attīstības iespējas, atbilstoši nozares 
tehnoloăiju attīstībai, 

Atbildīgie – doc.I.ViĜumsone, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
2. Studiju programmas popularizēšana: 

♦ interneta mājas lapas regulāra atjaunošana, 
♦ informatīvā bukleta regulāra atjaunošana, 



 

 

♦ tiešie kontakti ar arodskolām un vidusskolām,  
♦ aăitācijas darbs izstādē “Skola” un RTU atvērto durvju dienās, 
♦ informācija preses izdevumos.  

Atbildīgā – doc. I.ViĜumsone. 
 
8.2. Finansu piesaiste studiju programmas realizācijai  
 
Izstrādāt projektus ES strukturālo fondu piesaistei. 

Atbildīgie – doc.I.BaltiĦa, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 
8.3. Studiju programmas pilnveidošana 
 
6. Studiju programmas pilnveidošana atbilstoši tekstila rūpniecības attīstības 

tendencēm. 
7. Regulāra studentu un absolventu aptauju (interviju) organizēšana un attiecīga studiju 

satura koriăēšana. 
8. Brīvās izvēles kursu papildināšana ar nozares tehnoloăijām saistītiem priekšmetiem.   
9. Sadarbībā ar darba devējiem (“Juglas manufaktūra”, A/S “Valmieras stikla šėiedra” 

u.c.) attīstīt vakara un neklātienes apmācības formas. 
Atbildīgie – TTDI dir.vietn. N.OzoliĦa, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 

10. Mācību spēku aktīvāka iesaiste metodisko materiālu izstrādē un mācību grāmatu 
latviešu valodā sarakstīšanā. 
Atbildīgie –ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 

 
8.4. Materiāli tehniskās bāzes attīstība 

 
1. Projekta sagatavošana ES struktūrfondu finansiālam atbalstam katedras mācību un 

pētnieciskās bāzes uzlabošanai. 
8. Tālākā perspektīvā plāna izstrāde mācību laboratoriju atjaunošanai un 

modernizācijai 
9. Āzenes 18 pārbūve tekstila tehnoloăiju studiju nodrošināšanai. 

Atbildīgie –TTDI dir.vietn. R.Hermane, ATT katedras vad. A.Vi Ĝumsone. 
10. Tekstilmateriālu testēšanas laboratorijas modernizācija. Atbildīgā – I.BaltiĦa. 
11. Apăērbu sortimenta un kvalitātes vadības kabineta izveide. Atbildīgais – I.KrieviĦš. 
12. TekstiluzĦēmumu ražošanas organizācijas un loăistikas kabineta izveide. 

Atbildīgais – U.Briedis. 
 
8.5. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana un mācību spēku atjaunošana 
katedrā 

 
5. Piesaistīt katedrai kā pastāvīgā darbā (pamatdarbā) jaunus mācību spēkus un dot 

tiem iespēju studēt doktorantūrā. 
6. Meklēt iespējas dažādu sadarbības projektu ietvaros jaunajiem mācību spēkiem (ar 

vai bez zinātĦu doktora grāda) stažēties vadošajās Eiropas augstskolās. 
7. Veidot vadošo speciālistu un mācību spēku iespējamo rezervi. 
8. Pastāvīgi rūpēties par radoša psiholoăiskā klimata veidošanu katedras kolektīvā. 

Atbildīgie –inst. dir.v. R.Hermane, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 
 
 
 
 



 

 

 
8.6. Zinātniski pētnieciskā darba pilnveidošana 
 
4. Plašāk iesaistīt studējošos konkrētu aktuālu zinātnisku problēmu izstrādē. 
5. Attīstīt jaunu, tirgus orientētu zinātnisku pētījumu veikšanu. 
6. Orientēt studējošos piedalīties starptautiskos zinātniskajos projektos, sadarbojoties 

ar citām ārzemju augstskolām. 
Atbildīgie – visi katedras mācību spēki. 
Organizēt institūtā nozares vadošo zinātnieku viesseminārus un lekcijas. 

Atbildīgā – kat. vad. A.ViĜumsone. 
Aktivizēt studējošo līdzdalību zinātniskajās konferencēs un izstrādāto darbu 
publicēšanā. 

Atbildīgie – visi katedras mācību spēki. 
 
18. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde. Kopsavilkums 
 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, stiprās un vājās puses nav būtiski mainījušās. 
2005./06.m.g. tika uzrakstīti četri projekti ESF līdzekĜu piesaistei. Trīs no tiem tika 
atbatstīti, un to realizācija paredzēta nākamajā mācību gadā.  

Pieprasījums pēc inženieriem darba tirgū joprojām ir augsts, un dažās pozīcijās 
mēs to nevaram apmierināt. 

Nedaudz uzlabojies stāvoklis ar šūšanas laboratorijas aprīkojumu. Izremontētas 
telpas un iekārtota Apăērbu dizaina laboratorija. Tekstila materiālzinību laboratorija 
iekārtota izremontētās telpās, bet aprīkojums ir vecs, kaut arī tiek uzturēts darba kārtībā. 
 Izstrādāta, saskaĦota un apstiprināta RTU senātā profesionālā bakalaura studiju 
programma Apăērbu un tekstila tehnoloăija. Izstrādāts un iesniegts saskaĦošanai 
profesijas standarts Ražošanas inženieris. Uzsākts studiju programmas licencēšanas 
process.  
 Ievērojami uzlabots mārketings. Izveidota TTDI mājas lapa, kas gan vēl ir 
jāpilnveido, tomēr tā satur sākotnējo informāciju par studiju programmām un mācību 
spēkiem. Ar Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas atbalstu TTDI piedalījās 
Ėīmijas fakultātes tradicionālajā vidējo mācību iestāžu labāko skolotāju godināšanas 
pasākumā, tādējādi iesaistot speciālo vidējo mācību iestāžu pasniedzējus mūsu studiju 
popularizēšanā. Par studijām TTDI bija informācija profesionālās orientācijas žurnālos 
„M ūsu izglītība” un „Izglītības ceĜvedis”. Latvijas televīzijā tika rādīts 10 minūšu sižets 
par TTDI studiju iespējām. 
 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā pieĦemti darbā vairāki tehniskie 
darbinieki: laboratoriju vadītājs, divas projektu vadītājas, strādnieks adīšanas iekārtu 
apkopšanai. 
 Sadarbojoties ar LR Aizsardzības ministriju un NBS Nodrošinājuma 
pavēlniecību tika veikts pētījums par taktiskās modulārās uzkabes specifikāciju 
sastādīšanu. NBS virspavēlnieks apbalvoja trīs TTDI darbiniekus ar atzinības rakstiem. 
  
 
 
 
Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta  
direktore, asoc.prof.                         A.ViĜumsone 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Akadēmiskā studiju programma Tekstila un apăērbu tehnoloăija dod iespējas 
sagatavot speciālistus tekstilizstrādājumu un apăērbu nozares uzĦēmumiem – 
tehnologus, izstrādājumu projektētājus un konstruktorus, ražošanas organizatorus un 
vadītājus. Šīs nozares nozīmība valsts ekonomikā un ražošanas daudzveidība prasa šo 
programmu nepārtraukti pilnveidot un uzlabot, Ħemot vērā straujo tekstilmateriālu un 
tehnoloăiju attīstību, asās konkurences un brīvā tirgus diktētos noteikumus.  
 
1.1. Mērėi 

Studiju programmas mērėis ir sniegt zinātĦu doktora līmenim atbilstošu augstāko 
kvalifikāciju tekstila un apăērbu tehnoloăijas materiālzinātnes nozarē, kā arī sagatavot 
doktorantus pedagoăiskā darba veikšanai.  

 
1.2. Uzdevumi 

Programmas mērėi tiek sasniegti izpildot tās uzdevumus - doktorantiem apgūstot 
pētnieciskās prasmes konkrētu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju izstrādē, jaunu dizaina 
risinājumu izstrādē, tekstilizstrādājumu ražošanas procesu izstrādē, tekstilizstrādājumu 
projektēšanā, vai ar to kvalitātes problēmām saistītu uzdevumu risināšanā, prasmi 
formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; prasmi apkopot un 
analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaĦas organizēt un vadīt zinātnisku darbu; 
pedagoăiskajam darbam nepieciešamās iemaĦas un pieredzi. 
 
1.3. Uzdevumu izpildes kontrole 
 

2007.gada decembrī savu promocijas darbu Viesnīcu attīstības problēmas un to 
risinājumi promocijas padomē P-10 sekmīgi aizstāvēja Tekstila un apăērbu doktoranta 
studiju programmas dizaina specializācijas absolvente Andra Ulme.  

Doktorantūras gaitas kontrolē nozīmīga ir dalība RTU ESF projektā, kura īstenošanā 
katru gada ceturksni paredzētas studējošo un viĦu zinātnisko vadītāju atskaites. Šajās 
atskaitēs tiek atspoguĜotas visas galvenās doktoranta darbības sastāvdaĜas: nokārtotie 
eksāmeni un ieskaites, iznākušās un iesniegtās publikācijas, dalība konferencēs un 
simpozijos, komandējumi, pedagoăiskais darbs un promocijas darba izpilde. 

Studiju gada noslēgumā fakultātē tiek organizēta doktorantu atestācija, kurā novērtē 
gan mācību gadā paveikto, gan promocijas darba virzību. 

Pedagoăiskā darba iemaĦas apgūst visi Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūta (TTDI) doktorantūras studenti, jo visi viĦi vada vismaz viena pamatstudiju 
kursa praktiskās nodarbības vai bakalaura darbus.  

 

2. Studiju programmas attīstība 
 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Doktoranta akadēmiskajā studiju programmās un plānos 2007./08. mācību gadā 
būtiskas izmaiĦas nav veiktas.  
 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 
 

SaskaĦā ar RTU doktorantūras nolikumu doktoranta studiju apjoms ir 144KP. 
No tiem obligāto studiju priekšmetu apjoms ir 15KP, obligātās izvēles specializējošo 



 

 

priekšmetu sadaĜai paredzēti 15 KP, svešvalodai paredzēti 6KP, brīvās izvēles 
priekšmetiem- 6KP. Lielākais kredītpunktu apjoms paredzēts zinātniskā darba izstrādei- 
102KP.  

 
 
3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

 
3.1. IzmaiĦas studiju programmas īstenošanā 
 

Studiju programmas realizācijā būtisku izmaiĦu pārskata periodā nav. Regulāri tiek 
atjaunots mācību priekšmetu saturs. To veicina jaunu tehnisko līdzekĜu iegāde, 
laboratoriju aprīkojuma uzlabošana, kā arī programmatūras iegāde un atjaunināšana. 
Līdz ar RTU vadības sistēmas ORTUS ieviešanu 2007./08.m.g. nozīmīgi paaugstinās 
studiju darba efektivitāte, jo iespējams gan izvietot mācību materiālus, gan veidot darba 
grupas un sekot līdz mācību plāna izpildei. 
 
3.2. Pasniegšanas metodes. 
 

Pārskata periodā pasniegšanas metodes nav būtiski mainījušās. Attīstoties ATT 
katedras un TTDI materiālajai bāzei, studiju kursos aizvien vairāk tiek tehniskie līdzekĜi 
iekārtas un datorprogrammas.  

Doktorantu mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas automatizētās 
projektēšanas sistēmas, kuras tiek plaši lietotas nozares uzĦēmumos visā pasaulē (arī 
Latvijā): TexDesign (Vācija), LECTRA (Francija), GRAFIS (Vācija), GERBER (ASV), 
3D APS STAPRIM (Krievija).  

Doktorantūras studenti vairākos studiju priekšmetos izstrādā darbu par kādu 
nozīmīgu šī kursa tēmu, kā arī par to sagatavo referātu un datorprezentāciju. Kursa 
noslēgumā tiek prezentēti un apspriesti visi darbi. Šādi doktoranti iemācās ne tikai 
izklāstīt savu pētījumu rezultātus, bet arī novērtēt tos studiju biedru darbu fonā un 
saskatīt izstrādnes pilnveidošanas iespējas. 

2007./08.m.g. notika četri TTDI zinātniskie semināri, kuros doktorantūras studenti 
izklāstīja sava promocijas darba mērėi un uzdevumus, kā arī raksturoja darba saturu un 
gatavības pakāpi. Diskusijas par pētījumu gaitu, izmantotajām metodēm un iegūtajiem 
rezultātiem ir nozīmīga akadēmisko studiju sastāvdaĜa. 

 
3.3. Programmas realizācijas resursu analīze. 

 
Iepriekšējā, t.i.,  2006./07. m.g. ATT katedrā tika pabeigta ESF projekta „Tekstila 

un apăērbu tehnoloăijas studiju procesa modernizācija” īstenošana. Šī projekta ietvaros 
tika nozīmīgi uzlabota laboratoriju materiālā bāze. Vairākas iekārtas tika nopirktas 
tekstila materiālzinību laboratorijai:  

drānu nodilumizturība un pilingošanās testeris; 
drānu gaiscaurlaidības testeris; 
audumu stingrības testeris; 
drānu krāsnoturības testeris; 
drānu virsmas nesamērcējamības testeris; 
drānu pagarināmības testeris; 
drānu neburzāmības testeris. 

Pārskata periodā jaunās iekārtas sāka lietot arī doktoru darbu izstrādē. 



 

 

Materiālu tehnoloăiju un dizaina specializācijas promocijas darbu pētījumiem 
nopirkta iekārta enerăētiskā lauka ietekmes mērīšanai. 

Āzenes 18 tika iekārtota darba telpa doktorantiem. 
Izmantojot Eiropas Sociālā fonda stipendijas, ievērojami paplašināta TTDI speciālās 

literatūras bibliotēka. 2.kursa studente nopirkusi 6 grāmatas, 3.kursa doktoranti- 8 
grāmatas. 

 
 
3.4. Studentu iesaiste pētnieciskajā darbā. 
 
Doktorantūrā pētījumu tematiskais loks ir plašs sakarā ar to, ka liela daĜa studējošo 
specializējas materiālu tehnoloăijās un dizainā. Promocijas darbu pētījumu tematika: 
Jaunu konstruktīvo struktūru izveidošana, izmantojot netradicionālus koksnes 
materiālus – as.prof. V.Kazāks, 
Sabiedrisko interjeru projektēšanas īpatnību izpēte- prof. I.Strautmanis, prof. S.Kukle, 
Ăeometriskā ornamenta uzbūves likumsakarību analīze latviešu lietišėajās tekstilijās- 
prof. S.Kukle. 
Apăērbu projektēšanas metožu pilnveidošana- prof. A.ViĜumsone 
MežăīĦu tehnoloăiju attīstība un lietošanas tradīcijas Latvijā- prof. S.Kukle 

Doktoranti piedalās TTDI izpildāmajos līgumdarbos un pētījumu projektos.  
2007.g.oktobrī RTU zinātniskās konferences Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 

sekcijā ar referātiem piedalījās septiĦi doktoranti.  
Dagmāra Prīberga bija 2008. gada Dziesmu svētku tautas lietišėās mākslas izstādes 

„Es vidū” un modes tērpu demonstrējumu galvenā māksliniece un izstādes atklāšanas 
dziesmas „Es vidū” (mūzikas autore B.OzoliĦa) teksta autore,  

2007. oktobrī izdevniecībā „Zelta grauds” iznāca D.Prībergas grāmata „Senās 
mežăīnes Latvijā”, kas satur 216 lappuses ar 260 attēliem, 74 atsauces un 
skaidrojumus,.  

Dagmāra Prīberga 2007. gada 25.-26. augustā piedalījās starptautiskajā konferencē 
„The 5th International Conference Management of Technological Changes” 
Aleksandropolē, Grieėijā ar referātu „Classification of laces produced and used in 
Latvia in different ages” un  

2008.gada 11.-12.jūlij ā starptautiskajā Baltijas valstu konferencē „European 
conference about Latvian folk textile” Rīgā, Nacionālajā Vēstures muzejā ar zinātnisko 
referātu „Classification of laces produced and used in Latvia in different ages”. 

Inga Beikule piedalījās XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Latviešu 
lietišėās mākslas izstādē „ Es vidū” ar ādlietu ekspozīciju (2008. gada 5.-31. jūlijs) un 
RTU 47.starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar referātu „Sieviešu figūru vizuālā 
korekcijas ar tērpa kompozīcijas līdzekĜiem 

Gunta Zommere 2008.gada jūnijā nolasīja referātu „A project-based Approach to 
the handling Design Education Programme” konferencē Quality Management in Higher 
Education (Rumānijā) ”, kā arī izstrādāja Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta 
logo. 

A.Ulme un G.Zommere piedalījās izstādes organizēšanā un RTU ekspozīcijas 
stenda izveidē 1.Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāle projekta „Dizains. 
Nākotne 2007” ietvaros 2007.gada oktobrī Andrejsalas izstāžu zālē, kā arī piedalījās 
13.starptautiskās tekstila, apăērbu, ādas izstrādājumu un ražošanas iekārtu izstādes 
”Intertextil Balticum 2008” RTU informatīvā stenda noformējuma izveidē 21.02.-
23.02.2008. Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā. 



 

 

Doktorants Jānis KalniĦš RTU 48. Zinātniskā konferencē nolasīja referātu ”Dekoratīvie 
elementi koka arhitektūrā” un 2007.g. oktobrī piedalījās izstādē Dizains Nākotne 
izstādot dizaina objektu, Rīgas suvenīrs "Made in Latvia".  

Inga DāboliĦa piedalījās starptautiskā simpozijā IITAS 2007, Xth International 
Izmir Textile and Apparel symposium, Turcijā, 2007.gada oktobrī ar referātu “The 
possibilities of garment 3D designing” un 

konferencē Rumānijā CORTEP 2007, The XIIIth Romanian Textile and Leather 
conference, ar referātu “Anthropometrical modelling for garment manufacturing”. 

 
2007.g. iznāca RTU zinātnisko rakstu krājuma Materiālzinātne, Sērija9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija 2.sējums, kurā ir iekĜautas deviĦu doktorantu publikācijas.  
 
3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos. 
 Ar Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaĜu tiek realizēta: 

• studentu apmācība apăērbu datorkonstruēšanā un modelēšanā, 
• TTDI kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti un rūpnieku 

profesionālajām apvienībām darbojas Latvijas Dizaina fondā, kur viens no 
svarīgākajiem darbības virzieniem ir mācību iestāžu un darba devēju viedokĜu 
tuvināšana, lai veicinātu Latvijas uzĦēmumi spējas ražot konkurētspējīgu 
produkciju ar augstu pievienoto vērtību. 

2007./08. m.g. turpinājās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăiju universitāti, Zviedrijas 
Boras universitāti un Somijas Tamperes Tehnoloăisko universitāti „Nordplus 
Neighbour” projektā „Nordic Center for Innovative Studies and Advanced Training in 
Textiles”, ko vada KauĦas Tehnoloăiskās universitātes profesore E.Strazdiene. RTU 
dalību projektā koordinē profesore S.Kukle, piedalās prof. A.ViĜumsone. Šī projekta 
ietvaros:  

• 2007.g. oktobrī Rīgā notika A.ViĜumsones tālmācības kursa „Apăērbu 
projektēšana” testēšana, kurā piedalījās studenti no Tamperes universitātes 
Somijā un projekta vadītāja prof. E.Strazdiene. 

• Tai pašā laikā Rīgā notika visu projekta koordinatoru sanāksme, kurā apsprieda 
kursu izmantošanas tehniskos un juridiskos nosacījumus. 

ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros 2007.g. jūnijā prof. 
A.Vi Ĝumsone nolasīja 8 stundu lekciju kursu par apăērbu 3D projektēšanas problēmām 
Berlīnes Ekonomikas un tehnikas lietišėo zinātĦu universitātē.  

2007.g. oktobrī Sanktpēterburgas Tehnoloăiju un dizaina universitātes (SUTD) 
profesors N.Razdomahins apmeklēja RTU, un  nolasīja lekciju par savu 3D apăērbu 
projektēšanas metodi, kurai pasaulē šobrīd nav analogu.  

Sadarbībā ar uzĦēmumu e-t+t, LIAA un  Boras universitātes Tekstila nodaĜu 
pasākumu Body & Space ietvaros (15.02. – 09.03.2008) RTU notika seminārs Gudro 
audumu izaicinājums un elektronisko tekstiliju darbnīca, kurā piedalījās TTDI studenti 
kopā ar Mākslas akadēmijas un DITF studentiem. Gan seminārā, gan darbnīcas 
rezultātu prezentācijā piedalījās TTDI doktoranti. 

  
3.6. Sadarbība ar darba devējiem. 
 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis Strazds studentus un pasniedzējus vismaz 
divas reizes mācību gadā informē par nozares aktualitātēm. 



 

 

 RTU TTD institūts veica nozares uzĦēmumu aptauju lai noskaidrotu, kāda veida 
speciālisti un ar kādām zināšanām nepieciešami Latvijas ražotājam, lai sekmīgāk 
darbotos pastāvošajos tirgus apstākĜos,  
No vairāk par 700 Latvijā strādājošiem tekstila nozares uzĦēmumiem, aptaujas anketas 
tika izsūtītas uz 80 lielākajiem uzĦēmumiem. 

Nepietiekošo speciālistu vidū uzĦēmumi nosauca dizainerus, konstruktorus, 
tehnologus, ražošanas vadītājus, augstākā līmeĦa vadītājus un marketologus, bet 
nepieciešamāko zināšanu vidū –ražošanas procesu projektēšanas un vadības, loăistikas 
un mārketinga zināšanas. 
 ĥemot vērā aptaujas rezultātus un balstoties uz „Tekstilizstrādājumu un apăērbu 
ražošanas nozares attīstības stratēăijas projektu 2005. – 2014. gadam”, formulētas šādas 
Latvijas tekstilrūpniecības stiprās puses un attīstības iespēju nišas: 
- smalkās kokvilnas šėiedru pārstrāde audumu ražošanai, 
- ugunsizturīgu vilnas un pusvilnas audumu ražošana,  
- trikotāžas izstrādājumiem paredzēto vilnas un pusvilnas dziju ražošana; 
- linšėiedru, to audumu u.tml izstrādājumu ražošana,  
- lielizmēra apăērbu un invalīdu apăērbu ražošana. 
Ražošanas procesu projektēšana un vadības jomā nepieciešams sniegt zināšanas 
individuālu šūšanas darbnīcu organizēšanā, lai veicinātu vietējo tekstilizstrādājumu 
pārstrādi.  

Apăērbu projektēšanas jomā nepieciešama rūpnieciskās projektēšanas prasmju 
uzlabošana, lai radīti sertificējamus un vizuāli pievilcīgus aizsargapăērbus un darba 
apăērbus, korsešu izstrādājumus, peldkostīmus un sauĜošanās tērpus. 
 Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai definētu turpmāko promocijas darbu 
tematiku. 

4. Vērt ēšanas sistēma. 
 

Studiju procesa kvalitāte tiek kontrolēta, apspriežot to ATT katedras sēdēs, TTD 
institūta Padomē un fakultātes Domes sēdēs.  

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc 10 baĜĜu sistēmas (saskaĦā ar RTU Senāta 
1995.g. 24.aprīĜa lēmumu Nr. 402) eksāmenu un kursa darbu formā, vai pēc 2 ballu 
sistēmas ieskaišu formā. Eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 26.01.98. un 30.03.98. 
apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”.  
 Doktorantūras studentu mācību sasniegumi parasti ir labi, jo studijas ir cieši 
saistītas ar promocijas darba tematiku. 
 

5. Studenti. 
 
2007./2008. m.g. Tekstila un apăērbu tehnoloăijas akadēmiskajās programmās 

studējošo skaits bija 56 studenti, no tiem doktorantūrā- vienpadsmit. Doktorantūrā 
iestājās un pirmajā kursā studēja trīs materiālu tehnoloăiju un dizaina specializācijas 
studenti. Vairāk doktoranti netika uzĦemti sakarā ar ierobežoto no valsts budžeta 
finansēto vietu skaitu: tikai septiĦas vietas visos kursos kopā. Otrajā kursā mācījās viena 
studente, bet trešajā kursā septiĦi studenti. Lielākā daĜa doktorantūras studentu ir TTDI 
pasniedzēji- D.BeĜakova, I.Beikule, A.KrieviĦa, R.Vidzickis, I.DāboliĦa.  

Studiju programmas apspriestas TTDI padomes sēdēs, piedaloties studentiem (20% 
padomes locekĜu ir studenti). Arī RTU Senātā, kur tiek apstiprinātas studiju 
programmas, 25% senatoru ir studentu, kas Ĝauj viĦiem pienācīgi aizstāvēt savas 
intereses. 



 

 

Labākie sekmīgie studenti konkursa kārtībā saĦem stipendiju 80 Ls mēnesī (izdalītā 
stipendiju fonda ietvaros). Lielākā daĜa doktorantu saĦēma arī ESF projekta atbalstu. 
 

6. Akadēmiskais personāls. 
 
6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs, tā sadalījums pa vecuma grupām un 
kvalifik ācija  
 

Akadēmiskās studijas Tekstila un apăērbu tehnoloăijas programmā realizē Apăērbu 
un tekstila tehnoloăiju katedra, ko vada profesore, inženierzinātĦu doktore Ausma 
Vi Ĝumsone. Katedras mācību darbā iesaistīts šāds akadēmiskais personāls: 
2 profesores, Dr.habil.sc.ing. V.Kancēviča un Dr.sc.ing. A.ViĜumsone 
1 RTU emerit. prof., Dr.habil.sc.ing. B.Okss 
2 asoc.prof., Dr.sc.ing. I.KrieviĦš, G.Vinovskis,  
4 doc, Dr.sc.ing. N.OzoliĦa, I.BaltiĦa, I.ViĜumsone, U.Briedis, 
2 lektores, A.Kalnāja un I.DāboliĦa. 
Sadalījums pa vecuma grupām:    

                                                                            līdz 30 g. – 1 
    līdz 40 g. – 1, 

                                                                            līdz 50 g. – 3, 
          līdz 60 g. – 3, 

    virs 70 g. – 3. 
 

     Mācību darbā iesaistīti arī Dr.sc.ing. I.SedliĦš (strādā uzĦēmumā „Makolat”) un 
Dr.sc.ing. I.Ziemele, Mg.sc.ing. D.BeĜakova, kā arī Mg.art. S.Deksne. 

Doktorantūras studijās vairākus kursus vada profesore, Dr.habil.sc.ing. S.Kukle, 
promocijas darbus vada arī prof. I.Strautmanis un as.prof. V.Kazāks. 

2007.gada jūlij ā A.Vi Ĝumsone ievēlēta par profesori. 
 

Mācības spēku kvalifikācijas celšana tiek īstenota, veicot zinātniskos pētījumus, 
uz kuru pamata tiek izstrādātas jaunas tehnoloăijas, publicējot zinātniskos darbus, 
piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī apmeklējot nozares izstādes, kursus un 
sadarbojoties ar ražošanas uzĦēmumiem.  
Asoc.prof. I.KrieviĦš aktīvi darbojas LR ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas komisijā 
kā Tekstilrūpniecības terminu apakškomisijas priekšsēdētājs: 

• 2008.gada janvārī un novembrī LR EM Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā 
tirgus koordinācijas nodaĜai (A.Upenai) iesniegti priekšlikumi par 96/74/EK 
direktīvas latviskā tulkojuma labojamību (apmēram 60 labojumi) un vēlāk – par 
tā gaidāmo pārveidi jaunā regulā. 

• 2008.gada janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaĜai 
(I.Virbulei) nosūtīts UDK 687 nodaĜas tulkojuma otrais rediăējums (ar 180 
ierakstu labojumiem).  

• 2008.gada februārī SIA “Apgāds Norden AB” (I.Kačevskai) nosūtīti precizējumi 
par apăērbu tehnoloăijas šėirkĜiem “Zinātnes un tehnoloăijas vārdnīcas” 2. 
iespiedumam un par apmēram 200 šėirkĜu ievietošanu LZA terminu datu bāzē 
http://termini.lza.lv/akadterm.  

• 2008.gada martā TTC (I.Rolei) nosūtīti labojumi par 34 zīdrūpniecības terminu 
lietojamību HS skaidrojumu tulkojumos.  



 

 

• 2008.gada janvārī LR EM Iekšējā tirgus departamenta Patērētāju tiesību 
aizsardzības nodaĜai ( L.Duntavai) sniegta informācija par mēbeĜu un audumu 
ugunsdrošību.   

• 2008.gada aprīlī NSI LVS (A.Lauzim) nosūtīti skaidrojumi par EN 14682 
terminiem korda, aukla, saite, savelce, vēlāk par EN 9073 terminu drapējamība.  

• LZATK 2008-05-13 sēdē (prot. Nr.4/1085) apstiprināts EN 13209-2 termins 
ėengursoma, ko apspriešanai ierosināja TTA.  

As.prof. I.KrieviĦš kā eksperts darbojas Eiropas Savienības Tekstilmarėēšanas 
komitejā:  Working Group on Textile Names and Labelling 1st (2008-01-17), 2nd 
(2008-04-09) and 3rd (2008-07-07) Ad Hoc Meetings on Simplification of EU 
legislation on textile names in Brussels; 7th (2007-09-19), 8th (2008-04-21) and 9th 
(2008-10-20) Meetings of the Network of National Experts on Textile Labelling in 
Ispra, Italy  

 
Prof. A.ViĜumsone ir starptautiskās kvalitātes sistēmu sertifikācijas firmas 

„Bureau Veritas Quality International” pieaicinātā speciāliste tekstila nozares 
jautājumos. 

 Docente I.BaltiĦa sadarbojas ar SIA „ACG Nyströn” Latvijas pārstāvniecību 
šūšanas iekārtu un tekstilmateriālu kvalitātes novērtēšanas jautājumos, veĜas iepirkumu 
konkursu ekspertīzēs medicīnas iestādēs. 

 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu ietekmē sadarbība ar citām 
augstskolām. Piedalīšanās „Nordplus Neighbour” projektā „Nordic Center for 
Innovative Studies and Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, as.prof. 
A.Vi Ĝumsone), kur sadarbojas KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras 
universitāte un Somijas Tamperes Tehnoloăiskā universitāte, ir Ĝāvusi iepazīt KauĦas un 
Tamperes pieredzi nozares speciālistu sagatavošanā, apskatīt šo augstskolu mācību un 
pētnieciskās laboratorijas, iepazīties ar vairāku specializācijas lekciju kursu saturu un to 
pasniegšanas metodēm. 

Docentes Ilze BaltiĦa un Nadežda OzoliĦa, kā arī Inese Ziemele 2008.g. pabeidza 
RTU profesionālās pilnveides izglītības programmu „30P 141 06 Akadēmiskā personāla 
kompetenču pilnveide pedagoăijā un IT jomā” un saĦēma attiecīgu sertifikātu. 

Docente I.BaltiĦa 2007.g. RTU Tālmācības centrā apmeklēja kursu „Augstskolu 
personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai iesācējiem" , kā arī 
piedalījās šādos pasākumos: 

viedajām tekstilijām veltītajā konferencē “Ambience 08”, Boras, Zviedrija 
2008.g. seminārs “The Challenge of Smart Textiles” 
2008.g. Ilmakunnas Textile Symposium 
2007.g. tehnisko tekstiliju izstāde ”HIGHTEX2007”, Stambulā 
2007.g. Tehnisko tekstiliju kongress Stambulā 

 
6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs  
 
6.2.1. Pētījumu projekti un l īgumdarbi: 
1. LR AM Jaunsardzes centra pētījums „Jaunsardzes uniformu specifikācija” 

līgums Nr. L7319. Finansējuma apjoms 9000 Ls. Vadītāja Lekt.I.DāboliĦa.   
2. „Pētījums par jaunas ekoloăiskas koka mājas konstrukciju un tehnoloăiju 

izstrādi”, (projekta vadītājs), TOP 2007-2010. V.Kazāks 
3. Līgums par ekspertīžu pakalpojumu sniegšanu ar Latvijas Republikas Nacionālo 

bruĦoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecību (NP).  



 

 

4. RTU projekts “RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura 
veidošana” IZM RTU pētījums 2007.g., vad.prof. S.Kukle. 

5. RTU IZM pētījumu projekts „3D pozicionēšanas metodes izmantošana 
antropometriskajā modelēšanā”. IZM RTU pētījums 2007.g. Vad. A.ViĜumsone 

6. Apăērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās 
modelēšanas metodi. IZM RTU pētījums 2008.g. Vad. A.ViĜumsone  

7. Nordplus Neighbour projekts „Nordic Center for Innovative Studies and 
Advanced Training in Textiles” (prof. S.Kukle, as.prof A.Vi Ĝumsone), kur 
sadarbojas KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras universitāte un 
Somijas Tamperes Tehnoloăiskā universitāte. 

Sniegtas konsultācijas LR VID Rīgas muitas reăionālās iestādes Muitas tarifu un 
maksājumu piemērošanas daĜas Preču klasifikācijas sektors – visa perioda laikā. 

TTDI ir asociētie partneri septītās ietvarprogrammas projektā F2F fashion to future. 
ATT katedras pasniedzēji (A.Vi Ĝumsone, I.DāboliĦa, A.Kalnāja, U.Briedis, 

I.Vi Ĝumsone, I.Ziemele) lasīja lekcijas ESF projekta "Tehnoloăisko kompetenču 
pilnveides kursi speciālo skolu šūšanas profesiju un arodmācības skolotājiem" ietvaros. 
 
6.2.2. Zinātniskās publikācijas: 
1.  D.Belakova, S. Kukle, G.Strazds. Analysis and improvement of work methods on 

the clothing production company./ Proceedings of the 5th International Conference 
on the Management of Technological Changes, 11 – 16, ISBN 978-960-893-205, 
Greece, August 2007, Technical University of Trece, Alexandroupolis (2007) 

2. I. Beikule, A. Vilumsone, I. Vilumsone. /DESIGN OF CLOTHING STYLES FOR 
AN INDIVIDUAL AT SEWING PRODUCTION UNITS / Proceedings of the 5th 
International Conference on the Management of Technological Changes, 5 – 10, 
ISBN 978-960-893-205, Greece, August 2007, Technical University of Trece, 
Alexandroupolis (2007) 

3. D. Priberga / CLASSIFICATION OF LACES PRODUCED AND USED IN 
LATVIA IN DIFFERENT AGES / Proceedings of the 5th International Conference 
on the Management of Technological Changes, 299-306, ISBN 978-960-893-205, 
Greece, August 2007, Technical University of Trece, Alexandroupolis (2007) 

4. DāboliĦa I., ViĜumsone A. Anthropometrical modelling for garment manufacturing/ 
CORTEP 2007, The XIIIth Romanian Textile and Leather conference, Romania, 
Iasi 2007, 635-641 pp. 

5. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The possibilities of garment 3D designing/ IITAS 2007, 
XIth International Izmir Textile and Apparel symposium, Turkey, Izmir 2007, 161-
171 pp. 

6. G. Strazds, S.Kukle, D. Belakova, I. Ziemele Evolution of Latvian Textile and 
Clothing Industry / Proceedings of the 5th International Conference Innovation and 
Modelling of Clothing Engineering Processes – IMCEP 2007, p. 58 – 65, ISBN 
978-961-248-047-9, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering 
2007  

7. E.Strazdiene, D. Ambraziene, H. Matilla, J. Carlson and S. Kukle. International 
innovative distance studies for textiles and clothing based on distance education./ 
Book of proceedings of the International Conference “AUTEX 2007”. Tampere, 
2007. p 64-68 

8. V.Kancēviča, A.Auzāns, O.Kozinda, I.Zorgevica. No kompozīta šėiedru materiāla 
poliuretāna- poliestera austo protēžu izgatavošana kraniālās krusteniskās saites 
plīsumam suĦiem.// Veterinārmedicīnas raksti 2007, Jelgava: 2007. 

9. V.Kancēviča, V.Kasjanovs, A.Auzāns, K.Grevinska Weven Patches / IX 



 

 

Internation Conference ITMEX’2007, 8.-9.Oktober 2007, Lodz, Poland 
10. K.Druvinska, A.Auzāns, V.Kancēviča. Asinsvadu implantu pārbaude uz 

dzīvniekiem./ Tezes starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Eksotisko zīdītāju 
terapija un ėirurăija” , 24.-25.nov. 2007. 

11. A. Kalnāja. Akadēmisko tērpu attīstība Latvijā / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 7.-3.lpp. RTU, 
Rīga 2007  

12. Kanceviča V., Kasjanovs V., Auzāns A.,  Drevinska K., Austs sintētisks materiāls 
trūču atveres slēgšanai / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 14.- 19.lpp. RTU, Rīga 2007 

13. Kanceviča V., Kasjanovs V., Auzāns A.Asinsvadu implanti ar innovatīvu struktūru 
/ RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 20.- 24.lpp. RTU, Rīga 2007  

14. G. Kozaka, G. Vinovskis. Darba motivācijas analīze uzĦēmumā / RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 25.- 
31.lpp. RTU, Rīga 2007 

15. S. Kukle, G. Zommere. Vidzemes joslu raksta specifika / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 32.- 36.lpp. 
RTU, Rīga 2007 

16. B. Kraukle, N. OzoliĦa. Mazo tekstiluzĦēmumu attīstības iespējas Latvijā / RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 
2, 37.- 45.lpp. RTU, Rīga 2007  

17. R. Vidzickis, S. Kukle. Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie risinājumi / 
RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 46.- 53.lpp. RTU, Rīga 2007 

18. R. Vidzickis. Vienkoču izgatavošanas specifika un ekspluatācija / RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 54.- 
59.lpp. RTU, Rīga 2007 

19. I. Ziemele, U. Briedis, D. BeĜakova. Latvijas šūšanas uzĦēmumu pārprofilēšanās 
iespējas un nosacījumi/ RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 60.- 65.lpp. RTU, Rīga 2007  

20. I. Vi Ĝumsone, B. PuriĦa. Tekstilmateriālu mazgāšanas kvalitātes pārbaudes testu 
noteikšana / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 2, 66.- 71.lpp. RTU, Rīga 2007 

21. I.KrieviĦš. Apăērbu antropometriskā parametrizācija: 1. daĜa: vadmēri, 
lielumatbilstības intervāli un skalas / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 
9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 72.- 81.lpp. RTU, Rīga 2007 

22. I.KrieviĦš. Apăērbu antropometriskā parametrizācija: 2. daĜa: optimālais tipfigūru 
skaits, lielumizmēri, augumlielumu marėējumi un lielumatbilstības pārbaudāmība / 
RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 82.- 90.lpp. RTU, Rīga 2007  

23. I.BaltiĦa, N.OzoliĦa, E.Cigle. Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu 
fizikālām īpašībām / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 91.- 96.lpp. RTU, Rīga 2007 

24. I.Beikule, A.ViĜumsone. Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas 
līdzekĜiem / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 2, 97.- 102.lpp. RTU, Rīga 2007 

25. I.DāboliĦa, A.ViĜumsone. Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana / RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 
2, 103.- 110.lpp. RTU, Rīga 2007 



 

 

26. N.Razdomahins, A. ViĜumsone, I.DāboliĦa. Datorprojektēšana apăērbu ražošanā / 
RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 2, 111.- 126.lpp. RTU, Rīga 2007 

27. Strautmanis I., Ulme A. Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma 
viesnīcu publisko telpu veidolā / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, 
Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 2, 127.- 129.lpp. RTU, Rīga 2007 

28. K.Cepurīte. Banku interjeru projektēšanas īpatnību izpēte / RTU zinātnskie raksti, 
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7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 
 
Stiprās puses Vājās puses 

• kvalificēti mācībspēki, kuri pārstāv visas 
daudzveidīgās nozares specializācijas 

• attīstās starptautiskā sadarbība 
• labi aprīkotas specializētās apăērbu 

datorprojektēšanas laboratorijas  
• sadarbība ar darba devējiem 
• ESF projektu realizācija 

• morāli novecojušas tekstila tehnoloăiju 
laboratoriju iekārtas 

• nelielās studentu grupas 
• nevienmērīga pasniedzēju noslodze 
• vecāko kursu studenti strādā līdztekus 

mācībām 
• teritoriāli izkaisītās laboratorijas neĜauj 

pietiekami efektīvi un savlaicīgi 
kontaktēties gan darbiniekiem, gan 
studentiem 

Iespējas Risks 
• uzlabot mārketingu 
• attīstīt nepilna laika studiju formas 
• paplašināt sadarbību ar ārzemju 

augstskolām 
• veidot sadarbības projektus ar citām 

fakultātes un augstskolas 
struktūrvienībām 

• iesaistīties ES projektos 
• veikt studiju programmas izmaiĦas 

atbilstoši zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem un LR likumdošanai 
 

• nepietiekams palīgpersonāls visu 
tekstilmašīnu regulārai apkopei 

• Ĝoti dārgas modernās laboratoriju iekārtas  
• nozares uzĦēmumiem pārorientācijas 

nepieciešamība līdz ar iestāšanos ES 
• liela mācību maksa, kas pie zema 

inženieru prestiža nepiesaista studējošos 
papildus budžeta finansējumam 

• vājas 1.kursa studentu zināšanas fizikā 
un matemātikā, kā rezultātā viĦi tiek 
atskaitīti neuzsākot speciālo priekšmetu 
studijas 

• kopējā potenciālo studijās iesaistāmo 
skaita samazināšanās 

 
 

 
8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 
8.1. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde.  

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, stiprās un vājās puses nav būtiski mainījušās.  
Daudz darba ieguldīts TTDI studiju programmu popularizēšanā. Piedaloties 

nozares izstādē Intertextil Balticum 2008 ar stendiem un izdales materiāliem par studiju 
programmām. Studējošo pārstāvji aktīvi strādāja izstādē „Skola” un RTU atvērto durvju 
dienās. 2007./08.m.g. izveidota jauna TTDI mājas lapa: www.dizains.rtu.lv, kuras 
vizuālais tēls un informācijas sadaĜas atbilst RTU kopējai koncepcijai. 

Papildus finansējums katedrai ir piesaistīts ar līgumdarbu un pētniecisko 
projektu palīdzību. ESF projektu aktualitātes šajā periodā neatbilda mūsu darbības 
specifikai. 

Sadarbībā ar Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociāciju tika veikta uzĦēmumu 
vadītāju anketēšana. Tās rezultāti tiks izmantoti formulējot nākamo promocijas darbu 
tematiku. 

ATT katedras darbinieki kopā ar Dizaina un tekstilizstrādājumu profesora grupu 
piedalījās projektēšanas darba uzdevumu izstrādē Āzenes 18 korpusa rekonstrukcijai. 
2008.gadā tika pieĦemts RTU senāta lēmums par šīs ēkas rekonstrukciju. 



 

 

Ievērojami uzlabojies stāvoklis ar tekstila materiālzinību laboratorijas un šūšanas 
laboratorijas aprīkojumu. Par labi aprīkotu var uzskatīt apăērbu CAD laboratoriju, bet 
tai nepieciešamas plašākas telpas.  
 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā strādā gan pieredzējuši profesori un 
docenti, gan jauni docenti un lektori. Paredzot turpmāko mācību spēku atjaunošanas 
nepieciešamību zinātnes un pētniecības darbam tiek piesaistītas maăistratūras studentes. 

2007/08.m.g. sadarbībā ar Tehniskās fizikas institūtu uzsākts jauns pētījumu 
virziens: elektronisko tekstiliju un apăērbu izstrāde, ko paredzēts turpināt promocijas 
darbā. 
 RTU notika starptautisks seminārs un darbnīca „Gudro audumu izaicinājums”. 
 Doktorantūras studenti piedalījās RTU zinātniskajā konferencē, vairākās 
starptautiskās konferencēs ārpus Latvijas, izstādēs.  
 Kopumā var uzskatīt, ka lielākā daĜa plānoto uzdevumu ir izpildīti. Specializēto 
Apăērbu sortimenta un kvalitātes vadības kabineta un TekstiluzĦēmumu ražošanas 
organizācijas un loăistikas kabineta izveide būs iespējamas tikai pēc Āzenes 18 
rekonstrukcijas, jo Ėīpsalā TTDI pietrūkst telpu .  
  

8.2.Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai. 
    

Tekstila un apăērbu tehnoloăiju studiju programmas attīstībā galvenais uzsvars 
un vērība jāveltī doktorantūras attīstībai, jo tā šobrīd ir vienīgā, kas sagatavo augstākās 
kvalifikācijas speciālistus darbam augstskolās, zinātniskajās un pētniecības 
organizācijās un arī augsto tehnoloăiju ražotnēs. Lai to īstenotu: 
• Promocijas darbu pētījumu tematika galvenokārt jāsaista ar aktuāliem 

tautsaimniecības un zinātnes nozares virzieniem. 
• Doktoranti un maăistri aktīvāk jāiesaista TTDI līgumdarbu un pētījumu projektos. 
• Jāveicina promocijas darbu pabeigšanas un aizstāvēšanas process, atbrīvojot 

pretendentus no citiem (izĦemot pētījumu) darbu veidiem. 
• Jāturpina ATT katedras laboratoriju aprīkojuma uzlabošana un atjaunošana. 
• Iespēju robežās sekmēt Āzenes 18 rekonstrukcijas projekta virzību, nodrošinot ar 

nepieciešamo informāciju. 
• Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus mācību 

materiālus, veicinot e-studiju līdzekĜu izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam 
laboratoriju aprīkojumam.  

• Veicināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, īstenot studentu apmaiĦu.  
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4. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Akadēmiskā studiju programma Tekstila un apăērbu tehnoloăija dod iespējas 
sagatavot speciālistus tekstilizstrādājumu un apăērbu nozares uzĦēmumiem – 
tehnologus, izstrādājumu projektētājus un konstruktorus, ražošanas organizatorus un 
vadītājus. Šīs nozares nozīmība valsts ekonomikā un ražošanas daudzveidība prasa šo 
programmu nepārtraukti pilnveidot un uzlabot, Ħemot vērā straujo tekstilmateriālu un 
tehnoloăiju attīstību, asās konkurences un brīvā tirgus diktētos noteikumus.  
 
1.1. Mērėi 

Studiju programmas mērėis ir sniegt zinātĦu doktora līmenim atbilstošu augstāko 
kvalifikāciju tekstila un apăērbu tehnoloăijas materiālzinātnes nozarē, kā arī sagatavot 
doktorantus pedagoăiskā darba veikšanai.  

 
1.2. Uzdevumi 

Programmas mērėi tiek sasniegti izpildot tās uzdevumus - doktorantiem apgūstot 
pētnieciskās prasmes konkrētu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju izstrādē, jaunu dizaina 
risinājumu izstrādē, tekstilizstrādājumu ražošanas procesu izstrādē, tekstilizstrādājumu 
projektēšanā, vai ar to kvalitātes problēmām saistītu uzdevumu risināšanā, prasmi 
formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; prasmi apkopot un 
analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaĦas organizēt un vadīt zinātnisku darbu; 
pedagoăiskajam darbam nepieciešamās iemaĦas un pieredzi. 
 
1.3. Uzdevumu izpildes kontrole 
 

Promocijas darba zinātnisko kvalitāti un gatavības pakāpi vērtē TTDI zinātniskajos 
semināros, kas notiek reizi ceturksnī. Studiju gada noslēgumā fakultātē tiek organizēta 
doktorantu atestācija, kurā novērtē gan mācību gadā paveikto, gan promocijas darba 
virzību. 2009.gada pavasarī visi TTDI doktoranti tika atestēti kā sekmīgi pabeiguši 
studiju gadu. Doktoranti, kuri saĦem ESF atbalsta stipendiju, katru kvartālu raksta 
atskaiti par paveikto. 

Pedagoăiskā darba iemaĦas apgūst visi Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūta (TTDI) doktorantūras studenti, jo visi viĦi vada vismaz viena pamatstudiju 
kursa praktiskās nodarbības vai bakalaura darbus.  

Doktoranti piedalās pētnieciskā darba projektos. 
 

5. Studiju programmas attīstība 
 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Doktoranta akadēmiskajā studiju programmā un plānos 2008./09. mācību gadā 
būtiskas izmaiĦas netika veiktas. Studiju gada noslēgumā RTU tika pieĦemts Senāta 
lēmums no doktorantūras studiju programmām izslēgt svešvalodu, jo jau uzsākot 
studijas doktorantam ir brīvi jālasa speciālā literatūra un jāspēj ziĦot starptautiskos 
forumos par sava pētījuma rezultātiem. Ir veiktas izmaiĦas studiju priekšmetu sarakstā. 
Studiju priekšmeta Valodas 6KP vietā ir ieviests priekšmets MŠM600 Zinātniskie 
semināri specializācijā 6KP. Tomēr 1.kursa doktoranti vēl kārtoja eksāmenu angĜu 
valodā. 



 

 

 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 
 
SaskaĦā ar RTU doktorantūras nolikumu doktoranta studiju apjoms ir 144KP. No tiem 
obligāto studiju priekšmetu apjoms ir 15KP, obligātās izvēles specializējošo priekšmetu 
sadaĜai paredzēti 15 KP, svešvalodai līdz šim bija paredzēti 6KP, brīvās izvēles 
priekšmetiem- 6KP. Lielākais kredītpunktu apjoms paredzēts zinātniskā darba izstrādei- 
102KP. Studiju programma atbilst Augstskolu likumam, MK noteikumiem par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu, likumam Par zinātnisko darbību, Izglītības likumam, 
RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju daĜas norādījumiem. 

 
 
6. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

 
3.1. IzmaiĦas studiju programmas īstenošanā 
 

Studiju programmas realizācijā būtisku izmaiĦu pārskata periodā nav. Regulāri tiek 
atjaunots mācību priekšmetu saturs. To veicina jaunu tehnisko līdzekĜu iegāde, 
laboratoriju aprīkojuma uzlabošana, kā arī programmatūras iegāde un atjaunināšana. 
Līdz ar RTU vadības sistēmas ORTUS ieviešanu, nozīmīgi paaugstinās studiju darba 
efektivitāte, jo tajā iespējams gan izvietot mācību materiālus, gan veidot darba grupas 
un sekot līdz mācību plāna izpildei. 
 
3.2. Pasniegšanas metodes. 
 

Pārskata periodā pasniegšanas metodes nav būtiski mainījušās. Attīstoties ATT 
katedras un TTDI materiālajai bāzei, studiju kursos aizvien vairāk tiek lietoti tehniskie 
līdzekĜi, iekārtas un datorprogrammas.  

Doktorantu mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas projektēšanas 
datorsistēmas, kuras tiek plaši lietotas nozares uzĦēmumos visā pasaulē (arī Latvijā). 
Atskaites periodā tika atjaunotas programmu TexDesign (Vācija), LECTRA (Francija), 
GRAFIS (Vācija) versijas un iegādāts jauns programmas LECTRA modulis 3D Fit.  

Tā kā doktorantu grupās studējošo skaits ir neliels, lekcijas parasti notiek 
„interaktīvi”, iesaistot viĦus diskusijās par apskatāmajiem tematiem. Doktorantūras 
studenti vairākos studiju priekšmetos izstrādā darbu par kādu nozīmīgu šī kursa tēmu, 
kā arī par to sagatavo referātu un datorprezentāciju. Kursa noslēgumā tiek prezentēti un 
apspriesti visi darbi. Šādi doktoranti iemācās ne tikai izklāstīt savu pētījumu rezultātus, 
bet arī novērtēt tos studiju biedru darbu kontekstā. 

Nozīmīga ir pedagoăiskā prakse specialitātē, kur doktoranti vada kāda mācību 
priekšmeta praktiskās nodarbības, gatavo atsevišėas lekcijas vai vada bakalaura darbu.  

2008./09.m.g. notika četri TTDI zinātniskie semināri, kuros doktorantūras studenti 
izklāstīja sava promocijas darba mērėi un uzdevumus, kā arī raksturoja darba saturu un 
gatavības pakāpi. Diskusijas par pētījumu gaitu, izmantotajām metodēm un iegūtajiem 
rezultātiem ir nozīmīga akadēmisko studiju sastāvdaĜa. 

 
3.3. Programmas realizācijas resursu analīze. 

 
Atskaites periodā tika atjaunotas programmu TexDesign (Vācija), LECTRA 

(Francija), GRAFIS (Vācija) versijas un iegādāts jauns programmas LECTRA modulis 
3D Fit, kas realizē plaknē konstruēto apăērbu „laikošanu” uz 3D virtuālā manekena. 



 

 

Šāda programma RTU ir vienīgajai no ZiemeĜu un Austrumeiropas reăiona 
augstskolām. 
Tekstilmateriālzinību laboratorijā iegādātas šādas iekārtas: 

1. Gludināmais galds 
2. Tvaika ăenerators (lineāro izmēru izmaiĦu noteikšanai gludinot un tvaika 

iedarbības rezultātā) 
3. Sadzīves šujmašīna  
4. Overloks (paraugu sagatavošanai šuvju stiprības testiem) 
5. Projektors un ekrāns 
6. Skeneris 
7. Dators ar monitoru Universālā testera Instron darbības nodrošināšanai. 

 
Tekstilmateriālzinību laboratorijā mācību un zinātniski pētnieciskiem nolūkiem iegādāts 
Firmas INSTRON Universālais testeris, kas paredzēts materiālu testēšanai stiepes 
deformācijas rezultātā, kā arī programmas pakete iekārtas datorizētai vadībai. 
Programma atĜauj mainīt dažādus testēšanas parametrus, kā piemēram, spīĜu 
pārvietošanās ātrumu, iepriekšējo paraugu nostiepumu, pierakstīt stiepes diagrammu, kā 
arī uzdot tai aprēėināt dažādus testa statistikas rādītājus. Universālam testerim 
paredzētas spīles ar maināmiem žokĜiem (gludiem, reljefiem vai gumijotiem). 
Komplektā iegādātas papildus spīles, kas domātas drānu testēšanai telpiskā stiepē 
(izspiešanai ar lodīti). Ar to promocijas darba eksperimentālos pētījums 2009.gada 
jūnijā veica arī KauĦas Tehnoloăiju universitātes Apăērbu un polimēru izstrādājumu 
katedras doktorantes Paule Bekampiene un Jurgita Domskiene. 

Paplašināta TTDI speciālās literatūras bibliotēka, 3.kursa doktorante Inga DāboliĦa 
nopirkusi 5 zinātniskās monogrāfijas, 2 zinātnisko pētījumu atskaites un 12 standartus 
par pētījumu metodēm. RTU zinātniskajā bibliotēkā arī ir papildināts tekstila un 
apăērbu speciālās literatūras grāmatu krājums par 7 vienībām. 
 
3.4. Studentu iesaiste pētnieciskajā darbā. 
 
Doktorantūrā pētījumu tematiskais loks ir plašs saistībā ar to, ka liela daĜa studējošo 
specializējas materiālu tehnoloăijās un dizainā. Promocijas darbu pētījumu tematika: 
Jaunu konstruktīvo struktūru izveidošana, izmantojot netradicionālus koksnes 
materiālus – as.prof. V.Kazāks, 
Ăeometriskā ornamenta uzbūves likumsakarību analīze latviešu lietišėajās tekstilijās- 
prof. S.Kukle. 
Apăērbu projektēšanas metožu pilnveidošana- prof. A.ViĜumsone 
2009.gadā promocijas darbu vadīšanas tiesības tika piešėirtas docentei A.Ulmei, kuras 
zinātniskās intereses saistītas ar interjera un vides projektēšanas problēmām. Promocijas 
darbu vadīšanu uzsāks arī jaunā asociētā profesore Ilze BaltiĦa. 
 
2008.g.oktobrī RTU zinātniskās konferences Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūta sekcijā ar referātiem piedalījās desmit doktoranti un pēcdoktorantūras pētnieki. 
2008.g. oktobrī doktorantes D.BeĜakova, D.Prīberga, G.Zommere, I.DāboliĦa piedalījās 
4. starptautiskā zinātniskā konferencē „Magic World of Textile” Dubrovnikos, 
Horvātijā.  
Doktoranti piedalās TTDI izpildāmajos līgumdarbos un pētījumu projektos.  
Vācijas Latvijas augstskolu biroja atbalstītā projekta “Projektorientētas apmācības un 
mācīšanas pieredze Vācijā” (2009. gada 1.februāris – 31.marts) seminārus palīdzēja 
organizēt un apmeklēja gandrīz visi doktoranti.  



 

 

Leonardo da Vinci programmas projektā „Innovation Transfer in Textiles” „Lifelong 
Learning Programme / Education and Culture DG” (2008.g.oktobris -
2010.g.septembris), UK, Grieėija, Rumānija, Portugāle, Slovēnija, Latvija kā izpildītāja 
strādā I.DāboliĦa.  
„Apăērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās modelēšanas 
metodi”, IZM – RTU R7348 (01.03.2008 – 31.12.2008) atbildīgā izpildītāja bija 
doktorante Inga DāboliĦa, kā izpildītājs piedalījās I.Šitvjenkins. 

 
2008.g. iznāca RTU zinātnisko rakstu krājuma Materiālzinātne, Sērija9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija 3.sējums, kurā ir iekĜautas arī 12 doktorantu publikācijas.  
 
3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība ir svarīga gan doktorantūras studiju 
programmas attīstības, gan arī starpdisciplināru pētījumu virzienu veidošanās aspektā. 
Tā kā RTU apvienoti Ĝoti daudzveidīgu zinātĦu nozaru pētnieki, sadarbība universitātes 
ietvaros bieži var dot ātrāku un efektīvāku zinātnisko rezultātu, nekā starptautisko 
partneru meklējumi. Pēdējos gados (arī pateicoties IZM un RTU pētījumu projektiem) 
TTDI ievērojami aktivizējusies sadarbība ar citām MLĖF struktūrvienībām, īpaši 
Tehniskās fizikas institūtu un Polimērmateriālu institūtu. Projektu īstenošanā iesaistās 
arī DITF pētnieki. Pateicoties šai sadarbībai, 2009.gada janvārī tika iesniegts ESF 
aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts „Starpnozaru zinātniskās grupas 
izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai 
inovatīvos izstrādājumos”, kuru eksperti novērtēja atzinīgi un kurš tika iekĜauts 
atbalstāmo projektu sarakstā. 

2008./09. m.g. turpinājās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăiju universitāti, TTDI 
uzĦēma stažēties uz trim mēnešiem KTU Apăērbu un polimēru izstrādājumu katedras 
doktoranti Pauli Bekampieni, kura Rīgā uzturējās ar Baltech programmas atbalstu, lai 
veiktu savā promocijas darbā plānoto pētījumu daĜu. P.Bekampiene un J. Domskiene 
vēl vienu nedēĜu maijā uzturējās RTU un Tekstilmateriālzinību laboratorijā veica 
eksperimentus promocijas darbam, lietojot firmas INSTRON Universālo testeri. 
Viesstudentes RTU strādāja profesora, dr.habil.sc.ing. Gunta Strazda un asociētās 
profesores, Dr.sc.ing. Ilzes BaltiĦas vadībā. 

ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros 2008.g. jūnijā prof. Mirella 
Blaga no Asahi universitātes Rumānijā nolasīja lekciju ciklu Adīto gabalizstrādājumu 
defektu analīze. 

Sadarbībā ar Emdenas (Vācija) universitāti tika organizēti semināri RTU 
“Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” (2009. gada 1.februāris – 
31.marts), ar projektorientētas apmācības metodēm TTDI pasniedzējas I.BaltiĦa, 
I.DāboliĦa, I.Ziemele un TFI as.prof. J.Blūms iepazinās arī apmeklējot Emdeni 24.-
26.martā 2009. Oldenburgas/Ostfrieslandes/Wilhelmshavenas Lietišėo zinātĦu 
universitāte ar 10000 studentu kopskaitā ir labi tehniski nokomplektēta gan mācību, gan 
pētnieciskajam darbam. Apmācībai  piesaistīti tikai 300 profesori un 800 pārējie 
darbinieki. Aktīvi tiek veikta studentu apmācība e-vidē, ar kuru tuvāk iepazinās RTU 
pasniedzēji. Liela mācību procesa daĜa pamatojoties uz projektu izstrādi, studentiem 
darbojoties grupās. Grupu darbam ikdienā seko pasniedzējs. 

Leonardo da Vinci programmas projektā „Innovation Transfer in Textiles” 
„Lifelong Learning Programme (2008.g.oktobris -2010.g.septembris), TTDI sadarbojas 
ar piecu valstu augstskolām University Leed (UK), TEI of Piraeus (Grieėija), Gheorghe 
Asachi Technical University of Iasi (Rumānija), University of Minho (Portugāle), 



 

 

University of Maribor (Slovēnija). Sadarbības rezultātā iepazīstam citu valstu profesoru 
izstrādātos mācību kursus, diskutējam par to saturu un meklējam efektīvākos e-
apmācību līdzekĜus un metodes. Projektā strādā prof. A.ViĜumsone, as.prof. I.BaltiĦa un 
as.prof. I.KrieviĦš, doc. I.ViĜumsone, doktorante I.DāboliĦa, kā arī Polimērmateriālu 
institūta prof. S.Reihmane un doktorante A.Borisova. 

Sadarbojoties ar Mākslas akadēmiju tiek realizēta Modes dizaina nodaĜas studentu 
apmācība apăērbu datorkonstruēšanā un modelēšanā, savukārt mākslas augstskolas 
pasniedzēji G.Vīcupe un A.EndziĦš māca TTDI studējošajiem kompozīcijas studiju 
priekšmetus. 

 
3.6. Sadarbība ar darba devējiem. 
 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis Strazds studentus un pasniedzējus vismaz 
divas reizes mācību gadā informē par nozares aktualitātēm. TTDI zinātnisko semināru 
darbā iesaistās Dr.sc.ing. Jānis MārciĦš – Latvijas Kokapstrādes uzĦēmēju un 
eksportētāju asociācijas izpilddirektors. Asociētais profesors Vilnis Kazāks ir arī 
Latvijas Amatniecības kameras prezidents. 

Ar LR NBS atbalstu uzsākta sadarbība ar funkcionālo tekstiliju ražotājfirmu 
Polartec (ASV). 2008.gada oktobrī profesore A.ViĜumsone un doktorants I.Šitvjenkins 
apmeklēja firmas galveno uzĦēmumu Lavrencē (Lawrence), kur firmas vadība un 
galvenie speciālisti iepazīstināja ar jaunākajām uzĦēmuma izstrādēm, kā arī TTDI 
pārstāvji informēja par institūta pētījumu virzieniem. Tika nolemts sākt sadarbību un 
panākta principiāla vienošanās par studentu praksi šajā uzĦēmumā. 

Pēc Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas ierosinājuma, ir uzsākti jauni 
pētījumu virzieni, kas atspoguĜojas arī promocijas darbu tematikā. Tie ir: 

- linšėiedru un kaĦepāju izstrādājumu ražošanas iespējas,  
- individualizēta apăērba ražošana, 
- speciālā lietojuma apăērbu projektēšanas pilnveidošana. 

2008.gada novembrī notika TTDI tikšanās ar absolventiem, bijušajiem 
darbiniekiem un ražošanas uzĦēmumu pārstāvjiem, kas bija veltīta 50.gadadienai kopš 
atjaunota augstākā tekstila nozares izglītība Latvijā. Tikšanās bija sirsnīga un 
optimistiska, neskatoties uz to, ka ražotāji jau smagi izjuta ekonomisko krīzi. Pasākuma 
organizēšanas laikā tika atjaunoti kontakti ar vairākiem uzĦēmumiem un absolventiem.    
 

4. Vērt ēšanas sistēma. 
 

Studiju procesa kvalitāte tiek kontrolēta, apspriežot to ATT katedras sēdēs, TTD 
institūta Padomē un fakultātes Domes sēdēs.  

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (saskaĦā ar RTU Senāta 
1995.g. 24.aprīĜa lēmumu Nr. 402) eksāmenu un kursa darbu formā, vai pēc 2 ballu 
sistēmas ieskaišu formā. Eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 26.01.98. un 30.03.98. 
apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”.  
 Doktorantūras studentu mācību sasniegumi parasti ir labi, jo studijas ir cieši 
saistītas ar promocijas darba tematiku. Iespēja saĦemt ESF mērėa stipendiju doktorantu 
atbalstam arī veicināja interesi par šīm studijām. 
 
 
 



 

 

5. Studenti. 
 
2008./2009. m.g. Tekstila un apăērbu tehnoloăijas akadēmiskajās bakalaura un 

maăistra programmās uzĦemšana netika izsludināta, jo ir pieĦemts lēmums šajos studiju 
līmeĦos attīstīt Apăērbu un tekstila tehnoloăijas profesionālās bakalaura un maăistra 
programmas. Doktorantūras studijās tiek uzĦemti gan šo minēto programmu, gan 
Materiālu dizaina un tehnoloăiju studiju programmas absolventi.  Doktorantūrā iestājās 
un pirmajā kursā studēja četri studenti. Vairāk doktoranti netika uzĦemti sakarā ar 
ierobežoto no valsts budžeta finansēto vietu skaitu. Otrajā kursā mācījās trīs studenti, 
bet trešajā kursā viena studente. Doktorantu zinātniskajos semināros aktīvi piedalījās 
pēcdoktorantūras pētnieki D.BeĜakova, I.Beikule, A.KrieviĦa, R.Vidzickis, G.Zommere.  

Doktorante I.DāboliĦa pārstāvēja studentu intereses MLĖF Domē un bija arī 
stipendiju komisijas locekle.  

Labākie sekmīgie studenti konkursa kārtībā saĦem stipendiju 80 Ls mēnesī (izdalītā 
stipendiju fonda ietvaros). ESF projekta atbalsts doktorantūrai šajā mācību gadā bija 
tikai vasaras mēnešos, tādēĜ ievērojami samazinājās dalība konferencēs,  kā arī grāmatu 
un citas zinātniskās literatūras iegāde. 

Dagmāra Prīberga  2008.gada 23.-26. oktobrī piedalījās seminārā „Kultūras centru 
darbība un tautas mākslas situācija Polijā. Darba pieredze”, kas notika Polijā, Krakovā, 
Kultūras centros „Dworek Białopradnicki”  un „Staromiejskie Cultural Centre” (applied 
art workshops); 

2008.gada 4.-11.novembrī D.Prīberga piedalījās Rīgas dienās Kobē, Japānā, kur 
veidoja tautas lietišėās mākslas ekspozīcijas / izstādes stendu „Mežăīnes latviešu tautas 
lietišėajā mākslā” un demonstrēja latviešu tautas apăērbos pielietoto tekstilrokdarbu 
amatus (knipelētas un tamborētas mežăīnes, adīti cimdi, celu jostas, izšūti krekli). 

2009.gada 27.-30.augustā D.Prīberga piedalījās Eiropas Tautas mākslas un 
amatniecības federācijas (European Folk Art and Craft Federation) organizētajā 
starptautiskajā konferencē Bratislavā (Slovākija). 

Igors Šitvjenkins piedalījās izstādē un seminārā Military Technological exhibition 
24.09.2008 – 27.09.2008 Igaunijā, Tartu: Presentation subject is Soldier Individual 
Protection System – Design Philisophy.  

G.Zommere piedalījās izstādes organizēšanā un RTU ekspozīcijas stenda izveidē 
„Dizains. Nākotne 2007” ietvaros 2008.gada oktobrī Andrejsalas izstāžu zālē un 
apmeklēja Dizaina dienu ”Vienna Design Week” pasākumus (02-12.10.2008) Vīnē, 
Austrijā: 

· Karima Rašida (Karim Rashid), dizainera no ĥujorkas, lekcija „Future Design 
Thinking” Vīnes Lietišėās mākslas universitātē; 

· Izstāžu apmeklējums Vīnes Arhitektūras centrā un Vīnes Muzeju kvartālā; 
· Kunst Haus Wien apmeklējums; 
· Izstādes „Gustav Klimt und die Kunstschau 1809” apmeklējums Belvederā. 

Inga DāboliĦa 2009.gada maijā apmeklēja starptautisko apăērbu tehnoloăiju izstādi 
Ėelnē, Vācijā IMB-2009.  

Igors Šitvjenkins apmeklēja ar pētījumu tematiku saistītu specializēto izstādi „The 
16th International Defence Industry Exhibition” Kielce, Polijā (8.-11. septembris, 
2008.) 

Katru gadu notiek doktorantūras studiju programmas „Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija” doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu anketēšana ar mērėi apzināt 
studējošo viedokli par studijām un plānot iespējamos studiju programmas īstenošanas 
uzlabojumus. 



 

 

Anketa ir anonīma, tajā ir vairāki slēgtā tipa jautājumi, kā arī  atvērtie jautājumi 
plašākam viedokĜa izklāstam. Kopā saĦemtas 12 anketas – četras no pirmā kursa, pa 
vienai no otrā un trešā kursa un sešas no zinātniskā grāda pretendentiem. 

Anketēšanā noskaidrots, ka : 
1. Doktorantūras studijas par lielisku iespēju pilnveidoties, celt zinātnisko 

kvalifikāciju un veicināt tautsaimniecības attīstību uzskata puse no 
aptaujātajiem, šo iespēju kā labu novērtējuši 16,67% respondentu, 33,33% nav 
viedokĜa šajā jautājumā. 

2. Doktorantus uztrauc arvien sarūkošais atalgojums, iespējas saĦemt valsts un 
ESF stipendijas mazināšanās, finansējuma trūkums zinātnei kopumā. Divi 
respondenti norādījuši, ka saĦēmuši darba piedāvājumus citās zinātniskās 
institūcijās ārvalstīs! Šādu piedāvājumu apsver finansiālo apsvērumu dēĜ, tomēr 
nav vēl pieĦēmuši morāli ētisko un patriotisko jūtu vadīti. 

3. Visi aptaujātie kā Ĝoti labu norādījuši iespēju iepazīties ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem RTU ZB abonētajās zinātnisko rakstu datu bāzēs, 
tomēr norādījuši līdzekĜu trūkuma ierobežojumu jaunāko specializētās literatūras 
izdevumu un grāmatu iegādei.  

4. Studējošie  uzskata doktorantūras studiju plānu par atbilstošu viĦu zinātniskajām 
interesēm, tomēr dažkārt priekšmetos trūkst saiknes ar reālo pielietojumu praksē. 
Lielākā daĜa aptaujāto (75%) norāda, ka disertācijas izstrādei nepieciešami 
vismaz četri vai pieci gadi. 

5. Visi studenti ir informēti par ārzemju sadarbības un apmaiĦas studiju iespējām, 
tomēr tikai puse tās ir izmantojuši (lielākoties stažējoties neilgu laiku ārvalstu 
universitāšu laboratorijās vai ZPL). 

6. 75% respondentu strādā RTU, pārējie ir tikuši vai tiek piesaistīti pedagoăiskam 
darbam RTU studiju plāna ietvaros. 

7. Aptaujātie norādījuši, ka studiju un zinātniskā darba izpildes procesā nozīmīga ir 
ārvalstu sadarbības un sakaru izveide, tāpat nenoliedzami nozīmīga ir iespēja 
veikt pētījumus, tomēr norāda uz saspringto darba un dzīves ritmu kā arī 
finansiālo nestabilitāti, lai visu paveiktu laicīgi. 

 
6. Akadēmiskais personāls. 

 
6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs, tā sadalījums pa vecuma grupām un 
kvalifik ācija  
 

Akadēmiskās studijas Tekstila un apăērbu tehnoloăijas doktoranta programmā 
realizē Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra piesaistot Tekstilmateriālu tehnoloăiju 
un dizaina institūta profesorus un asociētos profesorus. Doktorantu studiju programmas 
īstenošanā iesaistīti šādi TTDI pasniedzēji:  
2 profesores, Dr.habil.sc.ing. S.Kukle un Dr.sc.ing. A.Vi Ĝumsone 
4 asoc.prof., Dr.sc.ing. I.KrieviĦš, G.Vinovskis, I.BaltiĦa, V.Kazāks 
2 doc, Dr.sc.ing. N.OzoliĦa, I.Ziemele 
Sadalījums pa vecuma grupām:    

                                                                            līdz 50 g. – 2, 
          līdz 60 g. – 2,  

           līdz 70 g. – 3, 
    virs 70 g. – 1. 

 



 

 

     Doktorantūras studijās atsevišėus kursus vada un promocijas darbus vada arī 
arhitektūras prof. I.Strautmanis un prof. J.KrastiĦš. 

2008.gadā Ilze BaltiĦa ievēlēta par asociēto profesori. 
Kā redzams pēc vecuma sadalījuma, puse doktorantu studijās iesaistīto 

mācībspēku ir vecāki par 60 gadiem. Tā kā TTDI ir daudz gados jaunu mācībspēku, 
jāveicina viĦu iesaistīšanās doktorantu apmācībā. 2009.gadā promocijas darbu 
vadīšanas tiesības tika piešėirtas Dr.arch. Andrai Ulmei, kurai ir veiksmīga pieredze 
maăistra darbu vadīšanā. 

Mācībspēku kvalifikācijas celšana tiek īstenota, veicot zinātniskos pētījumus, uz 
kuru pamata tiek izstrādātas jaunas tehnoloăijas, publicējot zinātniskos darbus, 
piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī apmeklējot nozares izstādes, kursus un 
sadarbojoties ar ražošanas uzĦēmumiem.  
As.prof. I.KrieviĦš kā eksperts darbojas Eiropas Savienības Tekstilmarėēšanas 
komitejā:  

• Working Group on Textile Names and Labelling 1st, 2nd and 3rd Ad Hoc 
Meetings on Simplification of EU legislation on textile names in Brussels; 7th, 
8th and 9th Meetings of the Network of National Experts on Textile Labelling in 
Ispra, Italy  

• Atsauksme LR EM Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā tirgus koordinācijas 
nodaĜai (I.Teraudai) 2009-05-15 Par LR priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto 
tekstilizstrādājumu marėēšanu 2009.gada 18.maija Eiropas Padomes tehniskās 
harmonizācijas darba grupas sanāksmei 

Prof. A.ViĜumsone ir starptautiskās kvalitātes sistēmu sertifikācijas firmas „Bureau 
Veritas Quality International” pieaicinātā speciāliste tekstila nozares jautājumos. 
2009.gada maijā A.Vi Ĝumsone apmeklēja starptautisko apăērbu tehnoloăiju izstādi 
Ėelnē, Vācijā IMB-2009.  

Asociētā profesore Ilze BaltiĦa un docente Inese Ziemele 2009.g. 20. aprīlī 
noklausījās vieslektores Linda Manning, University of Ottawa, kursu Pedagoăiskās 
meistarības pilnveidošana” 8 akadēmisko stundu apjomā un saĦēma attiecīgu 
sertifikātu. Asociētā profesore Ilze BaltiĦa 2009.g. piedalījās seminārā „Elektronu 
mikroskopija no HITACHI” un saĦēma attiecīgu sertifikātu.  

2009.gadā Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts tika iekĜauts LR 
Zinātnisko institūciju reăistrā. 
 
6.2. Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs  
6.2.4. Pētījumu projekti un l īgumdarbi: 
9. “Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” 2009. gada 

1.februāris – 31.marts; Vācija, Latvija 
10. „Innovation Transfer in Textiles” Leonardo da Vinci „Lifelong Learning : 

Programme / Education and Culture DG” 2008.g.oktobris -2010.g.septembris 
izpildītāja, UK, Grieėija, Rumānija, Portugāle, Slovēnija, Latvija 

11. „Apăērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās 
modelēšanas metodi”, IZM – RTU R7348 01.03.2008 – 31.12.2008, vad. 
A.Vi Ĝumsone. 

12. IZM projekts „Apăērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde”. 
RTU TTDI, TFI. 1.03.- 31.12.2008. 

13. „Pētījums par jaunas ekoloăiskas koka mājas konstrukciju un tehnoloăiju 
izstrādi”, (projekta vadītājs), TOP 2007-2010. V.Kazāks 



 

 

14. Līgums par ekspertīžu pakalpojumu sniegšanu ar Latvijas Republikas Nacionālo 
bruĦoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecību (NP).  

 
Asoc.prof. I.KrieviĦš aktīvi darbojas LR ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas 

komisijā kā Tekstilrūpniecības terminu apakškomisijas priekšsēdētājs. Šajā jomā 
paveiktais studiju gada laikā: 

1. Atsauksmes 2008-12-05 LZA TK līgumdarba uzdevumā Par standartizācijas 
terminu latviskojumiem (sk. LZA TK 16.12.2008. sēdes protokola Nr. 
9/1090 pielikumus; turpinājumus - LZA TK 21.04.2009. sēdes protokols Nr. 
2/1092 un LZA TK 05.05.2009. sēdes protokols Nr. 3/1093) 

2. 2008.gada novembrī LR EM Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā tirgus 
koordinācijas nodaĜai (A.Upenai) iesniegti priekšlikumi par 96/74/EK 
direktīvas latviskā tulkojuma labojamību (apmēram 60 labojumi) un vēlāk – 
par tā gaidāmo pārveidi jaunā regulā.  

3. 2008.gada rudenī NSI LVS (A.Lauzim) nosūtīti skaidrojumi par EN 14682 
terminiem, vēlāk par EN 9073 terminiem.  

 
Sniegtas konsultācijas LR VID Rīgas muitas reăionālās iestādes Muitas tarifu un 

maksājumu piemērošanas daĜas Preču klasifikācijas sektors – visa perioda laikā. 
TTDI ir asociētie partneri septītās ietvarprogrammas projektā F2F fashion to future. 

ESF līdzfinansēta projekta "Akciju sabiedrības „Neja&Ko”  ražošanas 
darbinieku  kvalifikācijas  celšana" līguma Nr. L-AKA-08-0032 (projekta 
Nr.AKA/1.3.1.1.4/08/01/419),  ietvaros sniegta palīdzība projekta īstenošanā. 
 
6.2.5. Zinātniskās publikācijas: 
29.  Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The Estimation and Approbation of 3D Garment 

Designing and Photo Measurement Method // Book of proceedings of the 4rd 
International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 
4th International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of 
Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8.. oktobris, 2008. - 676-681. Lpp 

30. Ziemele I., Belakova D., Briedis U., Possibilities to introduce lean manufacturing 
into Latvia’s sewing companies // Proceedings of the 4th International Textile, 
Clothing & Design Conference, Dragcevic (Ed.), p. 698 -703, ISBN 978-953-7105-
26-6, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty of Textile Technology, Zagreb, 
(2008) 

31. Belakova D., Kukle S., Verbludova N., The impact of work planning decisions on 
the productivity of sewing production line // Proceedings of the 4th International 
Textile, Clothing & Design Conference, Dragcevic (Ed.), p.524 - 529, ISBN 978-
953-7105-26-6, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty of Textile Technology, 
Zagreb, (2008) 

32. Kukle S., Zommere G. The organization of symbols and motifs used in latvian 
patterned belts // Proceedings of 4th International Textile, Clothing & Design 
Conference - Magic World of Textiles. – Croatia, Dubrovnik: University of Zagreb, 
2008. - pp. 975-980. 

33. D. Prīberga Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežăīĦu 
kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide // RTU zinātniskie raksti 9. 
sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 
2008.- Lpp. 94.-102.  

34. D. Prīberga Šūto mežăīĦu tehnoloăiju un lietošanas tradīcijas Latvijā no 17.gs. līdz 
mūsdienām / RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, sējums 3, 103.-122. 



 

 

lpp RTU, Rīga 2008. ISSN 1691-3132 
35. BeĜakova D., Ziemele I., Briede D., Briedis U., Komandas darba principu 

īstenošana Latvijas šūšanas uzĦēmumos // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: 
Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- 
Lpp.82 – 87. 

36. I.Šitvjenkins „Karavīra individuālā aizsardzības sistēma” – Lietošanas 
rokasgrāmata 1.izdevums. SIA „MaxMor”.2008. 160 lpp. 

37. A.Ulme, I.Gudro, L.Freivalde Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu publisko 
telpu veidolā // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 14.-19. 

38. I. BaltiĦa, I. Šahta, J. Blūms. Elektroniskā viedā apăērba sastāvdaĜas un tām 
piemērotie materiāli. // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp.71. - 81.  

39. I.BaltiĦa, A.Siksnāne. GultasveĜas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma //  
RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 
3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 45-61. 

40. S.Reihmane, I.BaltiĦa. Hidrofobizējošas apretes celulozes šėiedrmateriāliem // RTU 
zinātnisko rakstu 1. sērija, Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 2008, 18-24. lpp.  

41. Zommere G., Kukle S. Zīmju maiĦrindu veidošanas principi Vidzemes jostās, raksta 
transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana. // RTU zinātniskie raksti 9. 
sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 
2008.- Lpp.139-146. 

42. Dakša N., KrieviĦš I. Krūšturu sortiments Rīgas TC veikalā // RTUzinātniskie raksti 
9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 
2008.- Lpp. 123.-129. 

43. Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā piegriešana // RTU zinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- 
Lpp. 6.-13. 

44. Bendorius I., Ziemele I. Grupu darba analīze SIA NewRosme// RTUzinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: 
RTU, 2008.- Lpp. 88.-93. 

45. DāboliĦa I., Blūms J., ViĜumsone A. Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte veĜas 
materiālos // RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 62.-70. 

46. Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā piegriešana // 
RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. 
sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 6.-13. 
 

6.2.6. Referāti konferencēs: 
19. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The Estimation and Approbation of 3D Garment 

Designing and Photo Measurement Method // 4th International Textile, Clothing & 
Design Conference - Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8. oktobris, 
2008. 

20. Ziemele I., Belakova D., Briedis U., Possibilities to introduce lean 
manufacturing into Latvia’s sewing companies, 4th International Textile, Clothing 
& Design Conference - Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8. 
oktobris, 2008. 

21. Kukle S., Zommere G. The organization of symbols and motifs used in latvian 
patterned belts. 4th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic 
World of Textiles, Dubrovnik, Horvātija 2008. 



 

 

22. Belakova D., Kukle S., Verbludova N., The impact of work planning decisions 
on the productivity of sewing production line, 4th International Textile, Clothing & 
Design Conference- Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8.okt. 2008. 

23. I.Šitvjenkins Presentation subject is Soldier Individual Protection System – 
Design Philisophy, Military Technological exhibition. Seminar. Tartu 

24. J. Blūms. I. Šahta. The Garment with integrated microclimate control system, 
Starptautiskais seminārs „Baltic Defence Technology Exhibition”. Tartu, Igaunija. 
Septembris 2008. 

25. D. Prīberga Šūto mežăīĦu tehnoloăiju un lietošanas tradīcijas Latvijā no 17.gs. 
līdz mūsdienām. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 
2008. 

26. BeĜakova D., Ziemele I., Briede D., Briedis U., Komandas darba principu 
īstenošana Latvijas šūšanas uzĦēmumos, RTU 49. starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

27. I.Šitvjenkins Karavīra individuālās aizsardzības sistēma, RTU 49. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

28. I. Gudro, L.Freivalde, A.Ulme Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu 
publisko telpu veidolā, RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 15. 
oktobris, 2008. 

29. I. BaltiĦa, J. Blūms, I. Šahta. Mikroklimata kontroles sistēmas iestrāde apăērbā, 
RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

30. I.DāboliĦa, A. ViĜumsone, A.Fjodorovs; Bezkontakta 3D pozicionēšanas 
metodes izmantošana antropometriskajā modelēšanā; RTU 49. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

31. I.DāboliĦa, I.Šahta; Elektroniskās mērlentes lietošana apăērbu ražošanā. The 
usage of digital measuring-tape in garment production. 49. RTU zinātniskā 
konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

32. Zommere G., Kukle S. Zīmju maiĦrindu veidošanas principi Vidzemes jostās, 
raksta transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana 49. RTU zinātniskā 
konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

  
7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

• kvalificēti mācībspēki, kuri pārstāv visas 
daudzveidīgās nozares specializācijas 

• laba starptautiskā sadarbība 
• labi aprīkotas specializētā apăērbu 

datorprojektēšanas laboratorija un 
tekstilmateriālzinību laboratorija  

• sadarbība ar citām fakultātes un 
universitātes struktūrvienībām 

• regulāra mācību kursu atjaunošana 
• ORTUS lietošana mācību organizēšanā  

• morāli novecojušas tekstila tehnoloăiju 
laboratoriju iekārtas 

• nelielās studentu grupas 
• nevienmērīga pasniedzēju noslodze 
• doktoranti strādā līdztekus mācībām 
• teritoriāli izkaisītās laboratorijas neĜauj 

pietiekami efektīvi un savlaicīgi 
kontaktēties gan darbiniekiem, gan 
studentiem 

• ESF atbalsta projektu pārtraukums 
• finansiālā nestabilitāte 

Iespējas Risks 
• paplašināt sadarbību ar ārzemju 

augstskolām 
• iesaistīties ES projektos 
• veikt studiju programmas izmaiĦas 

atbilstoši zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem un LR likumdošanai 

• atjaunināt mācībspēku kolektīvu, 

• nepietiekams palīgpersonāls  
• Ĝoti dārgas modernās laboratoriju iekārtas  
• nozares uzĦēmumiem pārorientācijas 

nepieciešamība ekonomiskās krīzes 
apstākĜos 

• liela mācību maksa, kas pie zema 
inženieru prestiža nepiesaista studējošos 



 

 

piesaistot doktorantu apmācībai arī gados 
jaunākus pasniedzējus 
 

papildus budžeta finansējumam 
• salīdzinoši nelielās algas augstskolu 

pētniekiem un mācībspēkiem nepiesaista 
daĜu talantīgo maăistru 

 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, stiprās un vājās puses nav būtiski mainījušās.  
Daudz darba ieguldīts TTDI studiju programmu popularizēšanā. Piedaloties 

nozares izstādē Intertextil Balticum 2009 ar stendiem un izdales materiāliem par studiju 
programmām. Studējošo pārstāvji aktīvi strādāja izstādē „Skola” un RTU atvērto durvju 
dienās.  

Papildus finansējums katedrai ir piesaistīts ar līgumdarbu un pētniecisko 
projektu palīdzību. Iesniegts un guvis atbalstu ESF projekts aktualitātē „Cilv ēkresursu 
piesaiste zinātnei” - „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu 
funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”. 

TTDI darbinieki piedalījās projektēšanas darba uzdevumu izstrādē Āzenes 18 
korpusa rekonstrukcijai un darba grupas sanāksmēs kopā ar konkursā uzvarējušā 
arhitektu biroju Valeinis un Stepe un RTU Saimnieciskā dienesta pārstāvjiem.  

Ievērojami uzlabojies stāvoklis ar tekstila materiālzinību laboratorijas un šūšanas 
laboratorijas aprīkojumu. Par labi aprīkotu var uzskatīt apăērbu CAD laboratoriju, bet 
tai nepieciešamas plašākas telpas.  
 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā strādā gan pieredzējuši profesori un 
docenti, gan jauni docenti un lektori. Paredzot turpmāko mācību spēku atjaunošanas 
nepieciešamību zinātnes un pētniecības darbam tiek piesaistītas maăistratūras studentes. 
 Doktorantūras studenti piedalījās RTU zinātniskajā konferencē, vairākās 
starptautiskās konferencēs ārpus Latvijas, izstādēs.  

 
8.1. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde.  

 
Nr Plāns Izpilde 

1. Promocijas darbu pētījumu tematika galvenokārt jāsaista ar 
aktuāliem tautsaimniecības un zinātnes nozares virzieniem. 

Izpildīts  

2. Doktoranti un maăistri aktīvāk jāiesaista TTDI līgumdarbu un 
pētījumu projektos 

Izpildīts 

3. Jāveicina promocijas darbu pabeigšanas un aizstāvēšanas 
process, atbrīvojot pretendentus no citiem (izĦemot pētījumu) 
darbu veidiem 

DaĜēji izpild īts 

4. Jāturpina ATT katedras laboratoriju aprīkojuma uzlabošana un 
atjaunošana 

Izpildīts 

5. Iespēju robežās sekmēt Āzenes 18 rekonstrukcijas projekta 
virzību, nodrošinot ar nepieciešamo informāciju 

Izpildīts 

6. Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem 
modernus mācību materiālus, veicinot e-studiju līdzekĜu 
izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam laboratoriju 
aprīkojumam 

Izpildīts 

7. Veicināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, īstenot studentu 
apmaiĦu 

Izpildīts 

 
    

8.2.Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai. 
 



 

 

Tekstila un apăērbu tehnoloăiju studiju programmas attīstībā galvenais uzsvars un 
vērība jāveltī doktorantūras attīstībai, jo tā šobrīd ir vienīgā, kas sagatavo augstākās 
kvalifikācijas speciālistus darbam augstskolās, zinātniskajās un pētniecības 
organizācijās un arī augsto tehnoloăiju ražotnēs. Lai to īstenotu, visi pagājušā gada 
uzdevumi saglabā savu aktualitāti. Īpaši svarīgi ir veicināt promocijas darbu 
pabeigšanas un aizstāvēšanas procesu, jo šobrīd ir relatīvi liels skaits (seši) sekmīgi 
beigušo doktorantūru, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas darbu.  
Svarīgi ir arī papildus piesaistīt finanses ar projektu un līgumdarbu palīdzību. Tomēr 
šobrīd jaunu projektu rakstīšana ir ierobežota, jo, tiklīdz būs parakstīts līgums aktivitātē  
„Cilv ēkresursu piesaiste zinātnei”, tā lielākā daĜa mācībspēku, doktorantu un 
maăistrantu būs iesaistīti šī projekta īstenošanā. Projekta tematika ir aktuāla un tai 
atbilstoši jau ir formulēti jaunuzĦemto doktorantu promocijas darbu nosaukumi. Šī 
projekta īstenošanā mēs saskatām iespēju TTDI zinātnisko darbību organizēt jaunā 
virzienā, apvienojot visu institūta pētnieku un darbinieku resursus un īstenojot 
starpnozaru sadarbību. Projekts veicinās arī tautsaimniecības attīstību, piedāvājot tiražēt 
pētnieku radītos inovatīvos izstrādājumus. 
 
 
 
 
Tekstila un apăērbu tehnoloăiju studiju programmas   
direktore, profesore                         Ausma Vi Ĝumsone 
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7. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Akadēmiskā studiju programma Tekstila un apăērbu tehnoloăija dod iespējas 
sagatavot speciālistus tekstilizstrādājumu un apăērbu nozares uzĦēmumiem – 
tehnologus, izstrādājumu projektētājus un konstruktorus, ražošanas organizatorus un 
vadītājus. Šīs nozares nozīmība valsts ekonomikā un ražošanas daudzveidība prasa šo 
programmu nepārtraukti pilnveidot un uzlabot, Ħemot vērā straujo tekstilmateriālu un 
tehnoloăiju attīstību, asās konkurences un brīvā tirgus diktētos noteikumus.  
 
1.1. Mērėi 

Studiju programmas mērėis ir sniegt zinātĦu doktora līmenim atbilstošu augstāko 
kvalifikāciju tekstila un apăērbu tehnoloăijas materiālzinātnes nozarē, kā arī sagatavot 
doktorantus pedagoăiskā darba veikšanai.  

 
1.2. Uzdevumi 

Programmas mērėi tiek sasniegti izpildot tās uzdevumus - doktorantiem apgūstot 
pētnieciskās prasmes konkrētu tekstila vai apăērbu tehnoloăiju izstrādē, jaunu dizaina 
risinājumu izstrādē, tekstilizstrādājumu ražošanas procesu izstrādē, tekstilizstrādājumu 
projektēšanā, vai ar to kvalitātes problēmām saistītu uzdevumu risināšanā, prasmi 
formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; prasmi apkopot un 
analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaĦas organizēt un vadīt zinātnisku darbu; 
pedagoăiskajam darbam nepieciešamās iemaĦas un pieredzi. 
 
1.3. Uzdevumu izpildes kontrole 
 

Promocijas darba zinātnisko kvalitāti un gatavības pakāpi vērtē TTDI zinātniskajos 
semināros, kas notiek reizi ceturksnī. Studiju gada noslēgumā fakultātē tiek organizēta 
doktorantu atestācija, kurā novērtē gan mācību gadā paveikto, gan promocijas darba 
virzību. 2009.gada pavasarī visi TTDI doktoranti tika atestēti kā sekmīgi pabeiguši 
studiju gadu. Doktoranti, kuri saĦem ESF atbalsta stipendiju, katru kvartālu raksta 
atskaiti par paveikto. 

Pedagoăiskā darba iemaĦas apgūst visi Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūta (TTDI) doktorantūras studenti, jo visi viĦi vada vismaz viena pamatstudiju 
kursa praktiskās nodarbības vai bakalaura darbus.  

Doktoranti piedalās pētnieciskā darba projektos. 
 

8. Studiju programmas attīstība 
 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Doktoranta akadēmiskajā studiju programmā un plānos 2008./09. mācību gadā 
būtiskas izmaiĦas netika veiktas. Studiju gada noslēgumā RTU tika pieĦemts Senāta 
lēmums no doktorantūras studiju programmām izslēgt svešvalodu, jo jau uzsākot 
studijas doktorantam ir brīvi jālasa speciālā literatūra un jāspēj ziĦot starptautiskos 
forumos par sava pētījuma rezultātiem. Ir veiktas izmaiĦas studiju priekšmetu sarakstā. 
Studiju priekšmeta Valodas 6KP vietā ir ieviests priekšmets MŠM600 Zinātniskie 
semināri specializācijā 6KP. Tomēr 1.kursa doktoranti vēl kārtoja eksāmenu angĜu 
valodā. 



 

 

 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 
 
SaskaĦā ar RTU doktorantūras nolikumu doktoranta studiju apjoms ir 144KP. No tiem 
obligāto studiju priekšmetu apjoms ir 15KP, obligātās izvēles specializējošo priekšmetu 
sadaĜai paredzēti 15 KP, svešvalodai līdz šim bija paredzēti 6KP, brīvās izvēles 
priekšmetiem- 6KP. Lielākais kredītpunktu apjoms paredzēts zinātniskā darba izstrādei- 
102KP. Studiju programma atbilst Augstskolu likumam, MK noteikumiem par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu, likumam Par zinātnisko darbību, Izglītības likumam, 
RTU Senāta lēmumiem, RTU Studiju daĜas norādījumiem. 

 
 
9. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

 
3.1. IzmaiĦas studiju programmas īstenošanā 
 

Studiju programmas realizācijā būtisku izmaiĦu pārskata periodā nav. Regulāri tiek 
atjaunots mācību priekšmetu saturs. To veicina jaunu tehnisko līdzekĜu iegāde, 
laboratoriju aprīkojuma uzlabošana, kā arī programmatūras iegāde un atjaunināšana. 
Līdz ar RTU vadības sistēmas ORTUS ieviešanu, nozīmīgi paaugstinās studiju darba 
efektivitāte, jo tajā iespējams gan izvietot mācību materiālus, gan veidot darba grupas 
un sekot līdz mācību plāna izpildei. 
 
3.2. Pasniegšanas metodes. 
 

Pārskata periodā pasniegšanas metodes nav būtiski mainījušās. Attīstoties ATT 
katedras un TTDI materiālajai bāzei, studiju kursos aizvien vairāk tiek lietoti tehniskie 
līdzekĜi, iekārtas un datorprogrammas.  

Doktorantu mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas projektēšanas 
datorsistēmas, kuras tiek plaši lietotas nozares uzĦēmumos visā pasaulē (arī Latvijā). 
Atskaites periodā tika atjaunotas programmu TexDesign (Vācija), LECTRA (Francija), 
GRAFIS (Vācija) versijas un iegādāts jauns programmas LECTRA modulis 3D Fit.  

Tā kā doktorantu grupās studējošo skaits ir neliels, lekcijas parasti notiek 
„interaktīvi”, iesaistot viĦus diskusijās par apskatāmajiem tematiem. Doktorantūras 
studenti vairākos studiju priekšmetos izstrādā darbu par kādu nozīmīgu šī kursa tēmu, 
kā arī par to sagatavo referātu un datorprezentāciju. Kursa noslēgumā tiek prezentēti un 
apspriesti visi darbi. Šādi doktoranti iemācās ne tikai izklāstīt savu pētījumu rezultātus, 
bet arī novērtēt tos studiju biedru darbu kontekstā. 

Nozīmīga ir pedagoăiskā prakse specialitātē, kur doktoranti vada kāda mācību 
priekšmeta praktiskās nodarbības, gatavo atsevišėas lekcijas vai vada bakalaura darbu.  

2008./09.m.g. notika četri TTDI zinātniskie semināri, kuros doktorantūras studenti 
izklāstīja sava promocijas darba mērėi un uzdevumus, kā arī raksturoja darba saturu un 
gatavības pakāpi. Diskusijas par pētījumu gaitu, izmantotajām metodēm un iegūtajiem 
rezultātiem ir nozīmīga akadēmisko studiju sastāvdaĜa. 

 
3.3. Programmas realizācijas resursu analīze. 

 
Atskaites periodā tika atjaunotas programmu TexDesign (Vācija), LECTRA 

(Francija), GRAFIS (Vācija) versijas un iegādāts jauns programmas LECTRA modulis 
3D Fit, kas realizē plaknē konstruēto apăērbu „laikošanu” uz 3D virtuālā manekena. 



 

 

Šāda programma RTU ir vienīgajai no ZiemeĜu un Austrumeiropas reăiona 
augstskolām. 
Tekstilmateriālzinību laboratorijā iegādātas šādas iekārtas: 

8. Gludināmais galds 
9. Tvaika ăenerators (lineāro izmēru izmaiĦu noteikšanai gludinot un tvaika 

iedarbības rezultātā) 
10. Sadzīves šujmašīna  
11. Overloks (paraugu sagatavošanai šuvju stiprības testiem) 
12. Projektors un ekrāns 
13. Skeneris 
14. Dators ar monitoru Universālā testera Instron darbības nodrošināšanai. 

 
Tekstilmateriālzinību laboratorijā mācību un zinātniski pētnieciskiem nolūkiem iegādāts 
Firmas INSTRON Universālais testeris, kas paredzēts materiālu testēšanai stiepes 
deformācijas rezultātā, kā arī programmas pakete iekārtas datorizētai vadībai. 
Programma atĜauj mainīt dažādus testēšanas parametrus, kā piemēram, spīĜu 
pārvietošanās ātrumu, iepriekšējo paraugu nostiepumu, pierakstīt stiepes diagrammu, kā 
arī uzdot tai aprēėināt dažādus testa statistikas rādītājus. Universālam testerim 
paredzētas spīles ar maināmiem žokĜiem (gludiem, reljefiem vai gumijotiem). 
Komplektā iegādātas papildus spīles, kas domātas drānu testēšanai telpiskā stiepē 
(izspiešanai ar lodīti). Ar to promocijas darba eksperimentālos pētījums 2009.gada 
jūnijā veica arī KauĦas Tehnoloăiju universitātes Apăērbu un polimēru izstrādājumu 
katedras doktorantes Paule Bekampiene un Jurgita Domskiene. 

Paplašināta TTDI speciālās literatūras bibliotēka, 3.kursa doktorante Inga DāboliĦa 
nopirkusi 5 zinātniskās monogrāfijas, 2 zinātnisko pētījumu atskaites un 12 standartus 
par pētījumu metodēm. RTU zinātniskajā bibliotēkā arī ir papildināts tekstila un 
apăērbu speciālās literatūras grāmatu krājums par 7 vienībām. 
 
3.4. Studentu iesaiste pētnieciskajā darbā. 
 
Doktorantūrā pētījumu tematiskais loks ir plašs saistībā ar to, ka liela daĜa studējošo 
specializējas materiālu tehnoloăijās un dizainā. Promocijas darbu pētījumu tematika: 
Jaunu konstruktīvo struktūru izveidošana, izmantojot netradicionālus koksnes 
materiālus – as.prof. V.Kazāks, 
Ăeometriskā ornamenta uzbūves likumsakarību analīze latviešu lietišėajās tekstilijās- 
prof. S.Kukle. 
Apăērbu projektēšanas metožu pilnveidošana- prof. A.ViĜumsone 
2009.gadā promocijas darbu vadīšanas tiesības tika piešėirtas docentei A.Ulmei, kuras 
zinātniskās intereses saistītas ar interjera un vides projektēšanas problēmām. Promocijas 
darbu vadīšanu uzsāks arī jaunā asociētā profesore Ilze BaltiĦa. 
 
2008.g.oktobrī RTU zinātniskās konferences Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina 
institūta sekcijā ar referātiem piedalījās desmit doktoranti un pēcdoktorantūras pētnieki. 
2008.g. oktobrī doktorantes D.BeĜakova, D.Prīberga, G.Zommere, I.DāboliĦa piedalījās 
4. starptautiskā zinātniskā konferencē „Magic World of Textile” Dubrovnikos, 
Horvātijā.  
Doktoranti piedalās TTDI izpildāmajos līgumdarbos un pētījumu projektos.  
Vācijas Latvijas augstskolu biroja atbalstītā projekta “Projektorientētas apmācības un 
mācīšanas pieredze Vācijā” (2009. gada 1.februāris – 31.marts) seminārus palīdzēja 
organizēt un apmeklēja gandrīz visi doktoranti.  



 

 

Leonardo da Vinci programmas projektā „Innovation Transfer in Textiles” „Lifelong 
Learning Programme / Education and Culture DG” (2008.g.oktobris -
2010.g.septembris), UK, Grieėija, Rumānija, Portugāle, Slovēnija, Latvija kā izpildītāja 
strādā I.DāboliĦa.  
„Apăērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās modelēšanas 
metodi”, IZM – RTU R7348 (01.03.2008 – 31.12.2008) atbildīgā izpildītāja bija 
doktorante Inga DāboliĦa, kā izpildītājs piedalījās I.Šitvjenkins. 

 
2008.g. iznāca RTU zinātnisko rakstu krājuma Materiālzinātne, Sērija9, Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija 3.sējums, kurā ir iekĜautas arī 12 doktorantu publikācijas.  
 
3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība ir svarīga gan doktorantūras studiju 
programmas attīstības, gan arī starpdisciplināru pētījumu virzienu veidošanās aspektā. 
Tā kā RTU apvienoti Ĝoti daudzveidīgu zinātĦu nozaru pētnieki, sadarbība universitātes 
ietvaros bieži var dot ātrāku un efektīvāku zinātnisko rezultātu, nekā starptautisko 
partneru meklējumi. Pēdējos gados (arī pateicoties IZM un RTU pētījumu projektiem) 
TTDI ievērojami aktivizējusies sadarbība ar citām MLĖF struktūrvienībām, īpaši 
Tehniskās fizikas institūtu un Polimērmateriālu institūtu. Projektu īstenošanā iesaistās 
arī DITF pētnieki. Pateicoties šai sadarbībai, 2009.gada janvārī tika iesniegts ESF 
aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts „Starpnozaru zinātniskās grupas 
izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai 
inovatīvos izstrādājumos”, kuru eksperti novērtēja atzinīgi un kurš tika iekĜauts 
atbalstāmo projektu sarakstā. 

2008./09. m.g. turpinājās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăiju universitāti, TTDI 
uzĦēma stažēties uz trim mēnešiem KTU Apăērbu un polimēru izstrādājumu katedras 
doktoranti Pauli Bekampieni, kura Rīgā uzturējās ar Baltech programmas atbalstu, lai 
veiktu savā promocijas darbā plānoto pētījumu daĜu. P.Bekampiene un J. Domskiene 
vēl vienu nedēĜu maijā uzturējās RTU un Tekstilmateriālzinību laboratorijā veica 
eksperimentus promocijas darbam, lietojot firmas INSTRON Universālo testeri. 
Viesstudentes RTU strādāja profesora, dr.habil.sc.ing. Gunta Strazda un asociētās 
profesores, Dr.sc.ing. Ilzes BaltiĦas vadībā. 

ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros 2008.g. jūnijā prof. Mirella 
Blaga no Asahi universitātes Rumānijā nolasīja lekciju ciklu Adīto gabalizstrādājumu 
defektu analīze. 

Sadarbībā ar Emdenas (Vācija) universitāti tika organizēti semināri RTU 
“Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” (2009. gada 1.februāris – 
31.marts), ar projektorientētas apmācības metodēm TTDI pasniedzējas I.BaltiĦa, 
I.DāboliĦa, I.Ziemele un TFI as.prof. J.Blūms iepazinās arī apmeklējot Emdeni 24.-
26.martā 2009. Oldenburgas/Ostfrieslandes/Wilhelmshavenas Lietišėo zinātĦu 
universitāte ar 10000 studentu kopskaitā ir labi tehniski nokomplektēta gan mācību, gan 
pētnieciskajam darbam. Apmācībai  piesaistīti tikai 300 profesori un 800 pārējie 
darbinieki. Aktīvi tiek veikta studentu apmācība e-vidē, ar kuru tuvāk iepazinās RTU 
pasniedzēji. Liela mācību procesa daĜa pamatojoties uz projektu izstrādi, studentiem 
darbojoties grupās. Grupu darbam ikdienā seko pasniedzējs. 

Leonardo da Vinci programmas projektā „Innovation Transfer in Textiles” 
„Lifelong Learning Programme (2008.g.oktobris -2010.g.septembris), TTDI sadarbojas 
ar piecu valstu augstskolām University Leed (UK), TEI of Piraeus (Grieėija), Gheorghe 
Asachi Technical University of Iasi (Rumānija), University of Minho (Portugāle), 



 

 

University of Maribor (Slovēnija). Sadarbības rezultātā iepazīstam citu valstu profesoru 
izstrādātos mācību kursus, diskutējam par to saturu un meklējam efektīvākos e-
apmācību līdzekĜus un metodes. Projektā strādā prof. A.ViĜumsone, as.prof. I.BaltiĦa un 
as.prof. I.KrieviĦš, doc. I.ViĜumsone, doktorante I.DāboliĦa, kā arī Polimērmateriālu 
institūta prof. S.Reihmane un doktorante A.Borisova. 

Sadarbojoties ar Mākslas akadēmiju tiek realizēta Modes dizaina nodaĜas studentu 
apmācība apăērbu datorkonstruēšanā un modelēšanā, savukārt mākslas augstskolas 
pasniedzēji G.Vīcupe un A.EndziĦš māca TTDI studējošajiem kompozīcijas studiju 
priekšmetus. 

 
3.6. Sadarbība ar darba devējiem. 
 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis Strazds studentus un pasniedzējus vismaz 
divas reizes mācību gadā informē par nozares aktualitātēm. TTDI zinātnisko semināru 
darbā iesaistās Dr.sc.ing. Jānis MārciĦš – Latvijas Kokapstrādes uzĦēmēju un 
eksportētāju asociācijas izpilddirektors. Asociētais profesors Vilnis Kazāks ir arī 
Latvijas Amatniecības kameras prezidents. 

Ar LR NBS atbalstu uzsākta sadarbība ar funkcionālo tekstiliju ražotājfirmu 
Polartec (ASV). 2008.gada oktobrī profesore A.ViĜumsone un doktorants I.Šitvjenkins 
apmeklēja firmas galveno uzĦēmumu Lavrencē (Lawrence), kur firmas vadība un 
galvenie speciālisti iepazīstināja ar jaunākajām uzĦēmuma izstrādēm, kā arī TTDI 
pārstāvji informēja par institūta pētījumu virzieniem. Tika nolemts sākt sadarbību un 
panākta principiāla vienošanās par studentu praksi šajā uzĦēmumā. 

Pēc Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas ierosinājuma, ir uzsākti jauni 
pētījumu virzieni, kas atspoguĜojas arī promocijas darbu tematikā. Tie ir: 

- linšėiedru un kaĦepāju izstrādājumu ražošanas iespējas,  
- individualizēta apăērba ražošana, 
- speciālā lietojuma apăērbu projektēšanas pilnveidošana. 

2008.gada novembrī notika TTDI tikšanās ar absolventiem, bijušajiem 
darbiniekiem un ražošanas uzĦēmumu pārstāvjiem, kas bija veltīta 50.gadadienai kopš 
atjaunota augstākā tekstila nozares izglītība Latvijā. Tikšanās bija sirsnīga un 
optimistiska, neskatoties uz to, ka ražotāji jau smagi izjuta ekonomisko krīzi. Pasākuma 
organizēšanas laikā tika atjaunoti kontakti ar vairākiem uzĦēmumiem un absolventiem.    
 

4. Vērt ēšanas sistēma. 
 

Studiju procesa kvalitāte tiek kontrolēta, apspriežot to ATT katedras sēdēs, TTD 
institūta Padomē un fakultātes Domes sēdēs.  

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (saskaĦā ar RTU Senāta 
1995.g. 24.aprīĜa lēmumu Nr. 402) eksāmenu un kursa darbu formā, vai pēc 2 ballu 
sistēmas ieskaišu formā. Eksāmenus kārto rakstiski atbilstoši 26.01.98. un 30.03.98. 
apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”.  
 Doktorantūras studentu mācību sasniegumi parasti ir labi, jo studijas ir cieši 
saistītas ar promocijas darba tematiku. Iespēja saĦemt ESF mērėa stipendiju doktorantu 
atbalstam arī veicināja interesi par šīm studijām. 
 
 
 



 

 

5. Studenti. 
 
2008./2009. m.g. Tekstila un apăērbu tehnoloăijas akadēmiskajās bakalaura un 

maăistra programmās uzĦemšana netika izsludināta, jo ir pieĦemts lēmums šajos studiju 
līmeĦos attīstīt Apăērbu un tekstila tehnoloăijas profesionālās bakalaura un maăistra 
programmas. Doktorantūras studijās tiek uzĦemti gan šo minēto programmu, gan 
Materiālu dizaina un tehnoloăiju studiju programmas absolventi.  Doktorantūrā iestājās 
un pirmajā kursā studēja četri studenti. Vairāk doktoranti netika uzĦemti sakarā ar 
ierobežoto no valsts budžeta finansēto vietu skaitu. Otrajā kursā mācījās trīs studenti, 
bet trešajā kursā viena studente. Doktorantu zinātniskajos semināros aktīvi piedalījās 
pēcdoktorantūras pētnieki D.BeĜakova, I.Beikule, A.KrieviĦa, R.Vidzickis, G.Zommere.  

Doktorante I.DāboliĦa pārstāvēja studentu intereses MLĖF Domē un bija arī 
stipendiju komisijas locekle.  

Labākie sekmīgie studenti konkursa kārtībā saĦem stipendiju 80 Ls mēnesī (izdalītā 
stipendiju fonda ietvaros). ESF projekta atbalsts doktorantūrai šajā mācību gadā bija 
tikai vasaras mēnešos, tādēĜ ievērojami samazinājās dalība konferencēs,  kā arī grāmatu 
un citas zinātniskās literatūras iegāde. 

Dagmāra Prīberga  2008.gada 23.-26. oktobrī piedalījās seminārā „Kultūras centru 
darbība un tautas mākslas situācija Polijā. Darba pieredze”, kas notika Polijā, Krakovā, 
Kultūras centros „Dworek Białopradnicki”  un „Staromiejskie Cultural Centre” (applied 
art workshops); 

2008.gada 4.-11.novembrī D.Prīberga piedalījās Rīgas dienās Kobē, Japānā, kur 
veidoja tautas lietišėās mākslas ekspozīcijas / izstādes stendu „Mežăīnes latviešu tautas 
lietišėajā mākslā” un demonstrēja latviešu tautas apăērbos pielietoto tekstilrokdarbu 
amatus (knipelētas un tamborētas mežăīnes, adīti cimdi, celu jostas, izšūti krekli). 

2009.gada 27.-30.augustā D.Prīberga piedalījās Eiropas Tautas mākslas un 
amatniecības federācijas (European Folk Art and Craft Federation) organizētajā 
starptautiskajā konferencē Bratislavā (Slovākija). 

Igors Šitvjenkins piedalījās izstādē un seminārā Military Technological exhibition 
24.09.2008 – 27.09.2008 Igaunijā, Tartu: Presentation subject is Soldier Individual 
Protection System – Design Philisophy.  

G.Zommere piedalījās izstādes organizēšanā un RTU ekspozīcijas stenda izveidē 
„Dizains. Nākotne 2007” ietvaros 2008.gada oktobrī Andrejsalas izstāžu zālē un 
apmeklēja Dizaina dienu ”Vienna Design Week” pasākumus (02-12.10.2008) Vīnē, 
Austrijā: 

· Karima Rašida (Karim Rashid), dizainera no ĥujorkas, lekcija „Future Design 
Thinking” Vīnes Lietišėās mākslas universitātē; 

· Izstāžu apmeklējums Vīnes Arhitektūras centrā un Vīnes Muzeju kvartālā; 
· Kunst Haus Wien apmeklējums; 
· Izstādes „Gustav Klimt und die Kunstschau 1809” apmeklējums Belvederā. 

Inga DāboliĦa 2009.gada maijā apmeklēja starptautisko apăērbu tehnoloăiju izstādi 
Ėelnē, Vācijā IMB-2009.  

Igors Šitvjenkins apmeklēja ar pētījumu tematiku saistītu specializēto izstādi „The 
16th International Defence Industry Exhibition” Kielce, Polijā (8.-11. septembris, 
2008.) 

Katru gadu notiek doktorantūras studiju programmas „Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija” doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu anketēšana ar mērėi apzināt 
studējošo viedokli par studijām un plānot iespējamos studiju programmas īstenošanas 
uzlabojumus. 



 

 

Anketa ir anonīma, tajā ir vairāki slēgtā tipa jautājumi, kā arī  atvērtie jautājumi 
plašākam viedokĜa izklāstam. Kopā saĦemtas 12 anketas – četras no pirmā kursa, pa 
vienai no otrā un trešā kursa un sešas no zinātniskā grāda pretendentiem. 

Anketēšanā noskaidrots, ka : 
8. Doktorantūras studijas par lielisku iespēju pilnveidoties, celt zinātnisko 

kvalifikāciju un veicināt tautsaimniecības attīstību uzskata puse no 
aptaujātajiem, šo iespēju kā labu novērtējuši 16,67% respondentu, 33,33% nav 
viedokĜa šajā jautājumā. 

9. Doktorantus uztrauc arvien sarūkošais atalgojums, iespējas saĦemt valsts un 
ESF stipendijas mazināšanās, finansējuma trūkums zinātnei kopumā. Divi 
respondenti norādījuši, ka saĦēmuši darba piedāvājumus citās zinātniskās 
institūcijās ārvalstīs! Šādu piedāvājumu apsver finansiālo apsvērumu dēĜ, tomēr 
nav vēl pieĦēmuši morāli ētisko un patriotisko jūtu vadīti. 

10. Visi aptaujātie kā Ĝoti labu norādījuši iespēju iepazīties ar jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem RTU ZB abonētajās zinātnisko rakstu datu bāzēs, 
tomēr norādījuši līdzekĜu trūkuma ierobežojumu jaunāko specializētās literatūras 
izdevumu un grāmatu iegādei.  

11. Studējošie  uzskata doktorantūras studiju plānu par atbilstošu viĦu zinātniskajām 
interesēm, tomēr dažkārt priekšmetos trūkst saiknes ar reālo pielietojumu praksē. 
Lielākā daĜa aptaujāto (75%) norāda, ka disertācijas izstrādei nepieciešami 
vismaz četri vai pieci gadi. 

12. Visi studenti ir informēti par ārzemju sadarbības un apmaiĦas studiju iespējām, 
tomēr tikai puse tās ir izmantojuši (lielākoties stažējoties neilgu laiku ārvalstu 
universitāšu laboratorijās vai ZPL). 

13. 75% respondentu strādā RTU, pārējie ir tikuši vai tiek piesaistīti pedagoăiskam 
darbam RTU studiju plāna ietvaros. 

14. Aptaujātie norādījuši, ka studiju un zinātniskā darba izpildes procesā nozīmīga ir 
ārvalstu sadarbības un sakaru izveide, tāpat nenoliedzami nozīmīga ir iespēja 
veikt pētījumus, tomēr norāda uz saspringto darba un dzīves ritmu kā arī 
finansiālo nestabilitāti, lai visu paveiktu laicīgi. 

 
6. Akadēmiskais personāls. 

 
6.1. Akadēmiskā personāla sastāvs, tā sadalījums pa vecuma grupām un 
kvalifik ācija  
 

Akadēmiskās studijas Tekstila un apăērbu tehnoloăijas doktoranta programmā 
realizē Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra piesaistot Tekstilmateriālu tehnoloăiju 
un dizaina institūta profesorus un asociētos profesorus. Doktorantu studiju programmas 
īstenošanā iesaistīti šādi TTDI pasniedzēji:  
2 profesores, Dr.habil.sc.ing. S.Kukle un Dr.sc.ing. A.Vi Ĝumsone 
4 asoc.prof., Dr.sc.ing. I.KrieviĦš, G.Vinovskis, I.BaltiĦa, V.Kazāks 
2 doc, Dr.sc.ing. N.OzoliĦa, I.Ziemele 
Sadalījums pa vecuma grupām:    

                                                                            līdz 50 g. – 2, 
          līdz 60 g. – 2,  

           līdz 70 g. – 3, 
    virs 70 g. – 1. 

 



 

 

     Doktorantūras studijās atsevišėus kursus vada un promocijas darbus vada arī 
arhitektūras prof. I.Strautmanis un prof. J.KrastiĦš. 

2008.gadā Ilze BaltiĦa ievēlēta par asociēto profesori. 
Kā redzams pēc vecuma sadalījuma, puse doktorantu studijās iesaistīto 

mācībspēku ir vecāki par 60 gadiem. Tā kā TTDI ir daudz gados jaunu mācībspēku, 
jāveicina viĦu iesaistīšanās doktorantu apmācībā. 2009.gadā promocijas darbu 
vadīšanas tiesības tika piešėirtas Dr.arch. Andrai Ulmei, kurai ir veiksmīga pieredze 
maăistra darbu vadīšanā. 

Mācībspēku kvalifikācijas celšana tiek īstenota, veicot zinātniskos pētījumus, uz 
kuru pamata tiek izstrādātas jaunas tehnoloăijas, publicējot zinātniskos darbus, 
piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī apmeklējot nozares izstādes, kursus un 
sadarbojoties ar ražošanas uzĦēmumiem.  
As.prof. I.KrieviĦš kā eksperts darbojas Eiropas Savienības Tekstilmarėēšanas 
komitejā:  

• Working Group on Textile Names and Labelling 1st, 2nd and 3rd Ad Hoc 
Meetings on Simplification of EU legislation on textile names in Brussels; 7th, 
8th and 9th Meetings of the Network of National Experts on Textile Labelling in 
Ispra, Italy  

• Atsauksme LR EM Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā tirgus koordinācijas 
nodaĜai (I.Teraudai) 2009-05-15 Par LR priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto 
tekstilizstrādājumu marėēšanu 2009.gada 18.maija Eiropas Padomes tehniskās 
harmonizācijas darba grupas sanāksmei 

Prof. A.ViĜumsone ir starptautiskās kvalitātes sistēmu sertifikācijas firmas „Bureau 
Veritas Quality International” pieaicinātā speciāliste tekstila nozares jautājumos. 
2009.gada maijā A.Vi Ĝumsone apmeklēja starptautisko apăērbu tehnoloăiju izstādi 
Ėelnē, Vācijā IMB-2009.  

Asociētā profesore Ilze BaltiĦa un docente Inese Ziemele 2009.g. 20. aprīlī 
noklausījās vieslektores Linda Manning, University of Ottawa, kursu Pedagoăiskās 
meistarības pilnveidošana” 8 akadēmisko stundu apjomā un saĦēma attiecīgu 
sertifikātu. Asociētā profesore Ilze BaltiĦa 2009.g. piedalījās seminārā „Elektronu 
mikroskopija no HITACHI” un saĦēma attiecīgu sertifikātu.  

2009.gadā Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts tika iekĜauts LR 
Zinātnisko institūciju reăistrā. 
 
6.2. Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs  
6.2.7. Pētījumu projekti un l īgumdarbi: 
15. “Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” 2009. gada 1.februāris 

– 31.marts; Vācija, Latvija 
16. „Innovation Transfer in Textiles” Leonardo da Vinci „Lifelong Learning : 

Programme / Education and Culture DG” 2008.g.oktobris -2010.g.septembris 
izpildītāja, UK, Grieėija, Rumānija, Portugāle, Slovēnija, Latvija 

17. „Apăērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās modelēšanas 
metodi”, IZM – RTU R7348 01.03.2008 – 31.12.2008, vad. A.ViĜumsone. 

18. IZM projekts „Apăērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde”. RTU 
TTDI, TFI. 1.03.- 31.12.2008. 

19. „Pētījums par jaunas ekoloăiskas koka mājas konstrukciju un tehnoloăiju izstrādi”, 
(projekta vadītājs), TOP 2007-2010. V.Kazāks 

20. Līgums par ekspertīžu pakalpojumu sniegšanu ar Latvijas Republikas Nacionālo 
bruĦoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecību (NP).  



 

 

 
Asoc.prof. I.KrieviĦš aktīvi darbojas LR ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas 

komisijā kā Tekstilrūpniecības terminu apakškomisijas priekšsēdētājs. Šajā jomā 
paveiktais studiju gada laikā: 

4. Atsauksmes 2008-12-05 LZA TK līgumdarba uzdevumā Par standartizācijas 
terminu latviskojumiem (sk. LZA TK 16.12.2008. sēdes protokola Nr. 
9/1090 pielikumus; turpinājumus - LZA TK 21.04.2009. sēdes protokols Nr. 
2/1092 un LZA TK 05.05.2009. sēdes protokols Nr. 3/1093) 

5. 2008.gada novembrī LR EM Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā tirgus 
koordinācijas nodaĜai (A.Upenai) iesniegti priekšlikumi par 96/74/EK 
direktīvas latviskā tulkojuma labojamību (apmēram 60 labojumi) un vēlāk – 
par tā gaidāmo pārveidi jaunā regulā.  

6. 2008.gada rudenī NSI LVS (A.Lauzim) nosūtīti skaidrojumi par EN 14682 
terminiem, vēlāk par EN 9073 terminiem.  

 
Sniegtas konsultācijas LR VID Rīgas muitas reăionālās iestādes Muitas tarifu un 

maksājumu piemērošanas daĜas Preču klasifikācijas sektors – visa perioda laikā. 
TTDI ir asociētie partneri septītās ietvarprogrammas projektā F2F fashion to future. 

ESF līdzfinansēta projekta "Akciju sabiedrības „Neja&Ko”  ražošanas 
darbinieku  kvalifikācijas  celšana" līguma Nr. L-AKA-08-0032 (projekta 
Nr.AKA/1.3.1.1.4/08/01/419),  ietvaros sniegta palīdzība projekta īstenošanā. 
 
6.2.8. Zinātniskās publikācijas: 
47.  Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The Estimation and Approbation of 3D Garment 

Designing and Photo Measurement Method // Book of proceedings of the 4rd 
International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 
4th International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of 
Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8.. oktobris, 2008. - 676-681. Lpp 

48. Ziemele I., Belakova D., Briedis U., Possibilities to introduce lean manufacturing 
into Latvia’s sewing companies // Proceedings of the 4th International Textile, 
Clothing & Design Conference, Dragcevic (Ed.), p. 698 -703, ISBN 978-953-7105-
26-6, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty of Textile Technology, Zagreb, 
(2008) 

49. Belakova D., Kukle S., Verbludova N., The impact of work planning decisions on 
the productivity of sewing production line // Proceedings of the 4th International 
Textile, Clothing & Design Conference, Dragcevic (Ed.), p.524 - 529, ISBN 978-
953-7105-26-6, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty of Textile Technology, 
Zagreb, (2008) 

50. Kukle S., Zommere G. The organization of symbols and motifs used in latvian 
patterned belts // Proceedings of 4th International Textile, Clothing & Design 
Conference - Magic World of Textiles. – Croatia, Dubrovnik: University of Zagreb, 
2008. - pp. 975-980. 

51. D. Prīberga Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežăīĦu 
kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide // RTU zinātniskie raksti 9. 
sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 
2008.- Lpp. 94.-102.  

52. D. Prīberga Šūto mežăīĦu tehnoloăiju un lietošanas tradīcijas Latvijā no 17.gs. līdz 
mūsdienām / RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, sējums 3, 103.-122. 
lpp RTU, Rīga 2008. ISSN 1691-3132 

53. BeĜakova D., Ziemele I., Briede D., Briedis U., Komandas darba principu 



 

 

īstenošana Latvijas šūšanas uzĦēmumos // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: 
Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- 
Lpp.82 – 87. 

54. I.Šitvjenkins „Karavīra individuālā aizsardzības sistēma” – Lietošanas 
rokasgrāmata 1.izdevums. SIA „MaxMor”.2008. 160 lpp. 

55. A.Ulme, I.Gudro, L.Freivalde Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu publisko 
telpu veidolā // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 14.-19. 

56. I. BaltiĦa, I. Šahta, J. Blūms. Elektroniskā viedā apăērba sastāvdaĜas un tām 
piemērotie materiāli. // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp.71. - 81.  

57. I.BaltiĦa, A.Siksnāne. GultasveĜas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma //  
RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 
3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 45-61. 

58. S.Reihmane, I.BaltiĦa. Hidrofobizējošas apretes celulozes šėiedrmateriāliem // RTU 
zinātnisko rakstu 1. sērija, Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 2008, 18-24. lpp.  

59. Zommere G., Kukle S. Zīmju maiĦrindu veidošanas principi Vidzemes jostās, raksta 
transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana. // RTU zinātniskie raksti 9. 
sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 
2008.- Lpp.139-146. 

60. Dakša N., KrieviĦš I. Krūšturu sortiments Rīgas TC veikalā // RTUzinātniskie raksti 
9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 
2008.- Lpp. 123.-129. 

61. Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā piegriešana // RTU zinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- 
Lpp. 6.-13. 

62. Bendorius I., Ziemele I. Grupu darba analīze SIA NewRosme// RTUzinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: 
RTU, 2008.- Lpp. 88.-93. 

63. DāboliĦa I., Blūms J., ViĜumsone A. Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte veĜas 
materiālos // RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 62.-70. 

64. Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā piegriešana // 
RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. 
sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 6.-13. 
 

6.2.9. Referāti konferencēs: 
33. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The Estimation and Approbation of 3D Garment 

Designing and Photo Measurement Method // 4th International Textile, Clothing & 
Design Conference - Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8. oktobris, 
2008. 

34. Ziemele I., Belakova D., Briedis U., Possibilities to introduce lean manufacturing 
into Latvia’s sewing companies, 4th International Textile, Clothing & Design 
Conference - Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8. oktobris, 2008. 

35. Kukle S., Zommere G. The organization of symbols and motifs used in latvian 
patterned belts. 4th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic 
World of Textiles, Dubrovnik, Horvātija 2008. 

36. Belakova D., Kukle S., Verbludova N., The impact of work planning decisions on 
the productivity of sewing production line, 4th International Textile, Clothing & 
Design Conference- Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8.okt. 2008. 



 

 

37. I.Šitvjenkins Presentation subject is Soldier Individual Protection System – Design 
Philisophy, Military Technological exhibition. Seminar. Tartu 

38. J. Blūms. I. Šahta. The Garment with integrated microclimate control system, 
Starptautiskais seminārs „Baltic Defence Technology Exhibition”. Tartu, Igaunija. 
Septembris 2008. 

39. D. Prīberga Šūto mežăīĦu tehnoloăiju un lietošanas tradīcijas Latvijā no 17.gs. līdz 
mūsdienām. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

40. BeĜakova D., Ziemele I., Briede D., Briedis U., Komandas darba principu 
īstenošana Latvijas šūšanas uzĦēmumos, RTU 49. starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

41. I.Šitvjenkins Karavīra individuālās aizsardzības sistēma, RTU 49. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

42. I. Gudro, L.Freivalde, A.Ulme Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu 
publisko telpu veidolā, RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 15. 
oktobris, 2008. 

43. I. BaltiĦa, J. Blūms, I. Šahta. Mikroklimata kontroles sistēmas iestrāde apăērbā, 
RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

44. I.DāboliĦa, A. ViĜumsone, A.Fjodorovs; Bezkontakta 3D pozicionēšanas metodes 
izmantošana antropometriskajā modelēšanā; RTU 49. starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga 15. oktobris, 2008. 

45. I.DāboliĦa, I.Šahta; Elektroniskās mērlentes lietošana apăērbu ražošanā. The usage 
of digital measuring-tape in garment production. 49. RTU zinātniskā konference, 
Rīga 15. oktobris, 2008. 

46. Zommere G., Kukle S. Zīmju maiĦrindu veidošanas principi Vidzemes jostās, raksta 
transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana 49. RTU zinātniskā konference, 
Rīga 15. oktobris, 2008. 

  
7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

• kvalificēti mācībspēki, kuri pārstāv visas 
daudzveidīgās nozares specializācijas 

• laba starptautiskā sadarbība 
• labi aprīkotas specializētā apăērbu 

datorprojektēšanas laboratorija un 
tekstilmateriālzinību laboratorija  

• sadarbība ar citām fakultātes un 
universitātes struktūrvienībām 

• regulāra mācību kursu atjaunošana 
• ORTUS lietošana mācību organizēšanā  

• morāli novecojušas tekstila tehnoloăiju 
laboratoriju iekārtas 

• nelielās studentu grupas 
• nevienmērīga pasniedzēju noslodze 
• doktoranti strādā līdztekus mācībām 
• teritoriāli izkaisītās laboratorijas neĜauj 

pietiekami efektīvi un savlaicīgi 
kontaktēties gan darbiniekiem, gan 
studentiem 

• ESF atbalsta projektu pārtraukums 
• finansiālā nestabilitāte 

Iespējas Risks 
• paplašināt sadarbību ar ārzemju 

augstskolām 
• iesaistīties ES projektos 
• veikt studiju programmas izmaiĦas 

atbilstoši zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem un LR likumdošanai 

• atjaunināt mācībspēku kolektīvu, 
piesaistot doktorantu apmācībai arī gados 
jaunākus pasniedzējus 
 

• nepietiekams palīgpersonāls  
• Ĝoti dārgas modernās laboratoriju iekārtas  
• nozares uzĦēmumiem pārorientācijas 

nepieciešamība ekonomiskās krīzes 
apstākĜos 

• liela mācību maksa, kas pie zema 
inženieru prestiža nepiesaista studējošos 
papildus budžeta finansējumam 

• salīdzinoši nelielās algas augstskolu 
pētniekiem un mācībspēkiem nepiesaista 
daĜu talantīgo maăistru 



 

 

 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, stiprās un vājās puses nav būtiski mainījušās.  
Daudz darba ieguldīts TTDI studiju programmu popularizēšanā. Piedaloties 

nozares izstādē Intertextil Balticum 2009 ar stendiem un izdales materiāliem par studiju 
programmām. Studējošo pārstāvji aktīvi strādāja izstādē „Skola” un RTU atvērto durvju 
dienās.  

Papildus finansējums katedrai ir piesaistīts ar līgumdarbu un pētniecisko 
projektu palīdzību. Iesniegts un guvis atbalstu ESF projekts aktualitātē „Cilv ēkresursu 
piesaiste zinātnei” - „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu 
funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”. 

TTDI darbinieki piedalījās projektēšanas darba uzdevumu izstrādē Āzenes 18 
korpusa rekonstrukcijai un darba grupas sanāksmēs kopā ar konkursā uzvarējušā 
arhitektu biroju Valeinis un Stepe un RTU Saimnieciskā dienesta pārstāvjiem.  

Ievērojami uzlabojies stāvoklis ar tekstila materiālzinību laboratorijas un šūšanas 
laboratorijas aprīkojumu. Par labi aprīkotu var uzskatīt apăērbu CAD laboratoriju, bet 
tai nepieciešamas plašākas telpas.  
 Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā strādā gan pieredzējuši profesori un 
docenti, gan jauni docenti un lektori. Paredzot turpmāko mācību spēku atjaunošanas 
nepieciešamību zinātnes un pētniecības darbam tiek piesaistītas maăistratūras studentes. 
 Doktorantūras studenti piedalījās RTU zinātniskajā konferencē, vairākās 
starptautiskās konferencēs ārpus Latvijas, izstādēs.  

 
8.1. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde.  

 
Nr Plāns Izpilde 

8. Promocijas darbu pētījumu tematika galvenokārt jāsaista ar 
aktuāliem tautsaimniecības un zinātnes nozares virzieniem. 

Izpildīts  

9. Doktoranti un maăistri aktīvāk jāiesaista TTDI līgumdarbu un 
pētījumu projektos 

Izpildīts 

10. Jāveicina promocijas darbu pabeigšanas un aizstāvēšanas 
process, atbrīvojot pretendentus no citiem (izĦemot pētījumu) 
darbu veidiem 

DaĜēji izpild īts 

11. Jāturpina ATT katedras laboratoriju aprīkojuma uzlabošana un 
atjaunošana 

Izpildīts 

12. Iespēju robežās sekmēt Āzenes 18 rekonstrukcijas projekta 
virzību, nodrošinot ar nepieciešamo informāciju 

Izpildīts 

13. Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem 
modernus mācību materiālus, veicinot e-studiju līdzekĜu 
izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam laboratoriju 
aprīkojumam 

Izpildīts 

14. Veicināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, īstenot studentu 
apmaiĦu 

Izpildīts 

 
    

8.2.Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai. 
 
Tekstila un apăērbu tehnoloăiju studiju programmas attīstībā galvenais uzsvars un 
vērība jāveltī doktorantūras attīstībai, jo tā šobrīd ir vienīgā, kas sagatavo augstākās 
kvalifikācijas speciālistus darbam augstskolās, zinātniskajās un pētniecības 



 

 

organizācijās un arī augsto tehnoloăiju ražotnēs. Lai to īstenotu, visi pagājušā gada 
uzdevumi saglabā savu aktualitāti. Īpaši svarīgi ir veicināt promocijas darbu 
pabeigšanas un aizstāvēšanas procesu, jo šobrīd ir relatīvi liels skaits (seši) sekmīgi 
beigušo doktorantūru, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas darbu.  
Svarīgi ir arī papildus piesaistīt finanses ar projektu un līgumdarbu palīdzību. Tomēr 
šobrīd jaunu projektu rakstīšana ir ierobežota, jo, tiklīdz būs parakstīts līgums aktivitātē  
„Cilv ēkresursu piesaiste zinātnei”, tā lielākā daĜa mācībspēku, doktorantu un 
maăistrantu būs iesaistīti šī projekta īstenošanā. Projekta tematika ir aktuāla un tai 
atbilstoši jau ir formulēti jaunuzĦemto doktorantu promocijas darbu nosaukumi. Šī 
projekta īstenošanā mēs saskatām iespēju TTDI zinātnisko darbību organizēt jaunā 
virzienā, apvienojot visu institūta pētnieku un darbinieku resursus un īstenojot 
starpnozaru sadarbību. Projekts veicinās arī tautsaimniecības attīstību, piedāvājot tiražēt 
pētnieku radītos inovatīvos izstrādājumus. 
 
 
 
 
Tekstila un apăērbu tehnoloăiju studiju programmas   
direktore, profesore                         Ausma Vi Ĝumsone 
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