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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Profils: Būvniecība 

RTU programma: Transportbūves  

Studiju līmenis: Maģistra profesionālās studijas 

Nominālais studiju ilgums: 1 gads - ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, 1.5 gadi nepilna 
laika studijās; 2.5 gadi ar inženierzinātņu bakalaura grādu “Būvzinātnē” vai 
tam pielīdzinātu grādu, 3 gadi nepilna laika studijās. 

Studiju apjoms: 40 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura  vai tai pielīdzināma izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds transportbūvēs   

Studiju programmas mērķi: Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību 
inženierzinātņu nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu 
tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai 
vai praktiskam darbam. 

Uzdevumi: Apgūt studiju programmas priekšmetus. 
Izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. 

 

Profesionālo studiju programma „Transportbūves” izstrādāta, ievērojot augstākās profesionālās izglītības 

tendences Eiropā, tā veidota tā, lai būtu atpazīstama Eiropā, lai studenti iegūtu gan teorētiskās zināšanas, gan 

praktiskās iemaņas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū.   

Maģistra profesionālo studiju mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, 
sniegt akadēmisko izglītību, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba 
veikšanai vai praktiskam darbam. 

Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un 
pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai. 

Maģistra profesionālo studiju programmu „Transportbūves” paredzēts apgūt lekcijās, praktiskajās nodarbībās 
un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt patstāvīgu 
darbu vai arī, lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. Maģistra profesionālo studiju laikā students iegūst 
spējas un prasmes: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai 
transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 

 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu; 

 darbu veikt individuāli un mērķgrupās; 

 sazināties valsts valodā un svešvalodās, kas nodrošina spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem. 
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 Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un inteliģences 
pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

Programma  akreditēta 2004. g. 19.maijā, lēmuma Nr. 730, uz 6 gadiem -  līdz 2010. gada 31. decembrim. 

Programmas īstenošanu veic RTU Būvniecības fakultātes Transportbūvju institūts. Tā sastāvā: Ceļu un tiltu 

katedra un Ģeomātikas katedra. 

2. Programmas organizācija 

2.1 Izmaiņas programmas organizācijā 

Pašnovērtējuma periodā no 2004. Līdz 2010. gadam nav veiktas izmaiņas programmas organizācijā. Maģistru 
profesionālo studiju programma „Transportbūves”  paredz pilna laika studijas 1 gadu garumā ar apjomu 40 
KP. Pēc studiju beigšanas un bakalaura darba aizstāvēšanas students iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Transportbūves” saturs un plāns, kā arī mērķi saskan ar RTU 
misijas formulējumu: nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes zinātnisko 
pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes 
speciālistus. 

2.2 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Studiju programmas realizācijas laikā no 2004. Līdz 2010. gadam ir veiktas šādas izmaiņas studiju programmā 

un studiju plānā: 

1. Izmaiņas, kas veiktas ar mācību prorektora 2010. gada 19.maija rīkojumu Nr. 02000-01/47: 

 Apstiprināt profesionālo studiju programmās “Transportbūves” šādas izmaiņas: 
1. maģistra studiju programmā (kods BGT0) 
1.1. aizstāt obligātās (A) daļas studiju priekšmetus 
1.1.1. Ievads galīgo un robeželementu metodē – 4 KP ar  Galīgo elementu metode (vispārējs kurss) – 4 
KP; 
1.2. iekļaut obligātās izvēles specializējošo priekšmetu (B.1.sadaļa) sarakstā studiju priekšmetus: 
1.2.1. Satiksmes ceļi – 2 KP; 
1.2.2. Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes – 2 KP; 
1.2.3. Autoceļu satiksmes drošība (studiju projekts) – 2 KP. 
 

Izmaiņas programmā un studiju plānā ir saistītas ar mācību procesa pilnveidošanu un uzlabošanu.   

2.3  Studiju programmas iekšējās kvalitātes vadības sistēma 

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē studiju programmas 
administrācija, katedras, kuras realizē studiju programmu un citas iesaistītās struktūrvienības, fakultātes 
Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 

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

 RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP atbilstības 
kontroli augstākās izglītības programmai, tās saturam; 

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

 2008./ 2009. ak. gadā pirmo reizi bija veikta elektroniskā anketēšana ORTUS sistēmā par 
studējošo apmierinātību ar studiju procesu iegūtie rezultāti ir apskatāmi katram mācībspēkam, 
katedras vadītājam, dekāna vietniekam mācību darbā un Mācību prorektora dienesta atbildīgajam 
personām. 

 Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200 vietas). 

2. RTU fakultāšu līmenis: 

 Reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, iepriekš programmas 
aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju programmu komisijā; 

 Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo pašpārvalde un 
tās pārstāvji, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU 
Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē. 

3. Katedras studiju programmas administrācijas līmenī: 

 katru semestri studiju programmas administrācija analizē studiju programmā studējošo aptaujas 
par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti 
katedras sēdē, Nozaru studiju programmu komisijas sēdē un fakultātes Domes sēdē; 

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

 akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, 
pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 

 akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos pieredzes 
apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar tautsaimniecības 
nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes nozarē, studējošo 
pētnieciskos darbus un projektus; 

 Katedras vadība nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai un 
uzlabošanai. 

2.4  Studiju programmas pašnovērtējumu ikgadējie ziņojumi 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Transportbūves” pašnovērtējumu ziņojumus katru gadu ir 
ekspertējuši RTU Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijas eksperti. Pēc ekspertīzes, pašnovērtējuma 
ziņojumi apstiprināti RTU Senātā. 

1.tabula. Pašnovērtējuma ziņojumu saraksts 

Pašnovērtējuma 
ziņojums par m/.g. 

Eksperts Apstiprināts RTU Senātā 
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2003./2004.m.g. Prof. J.Briņķis                 2004.gada 23.februārī, prot. Nr.484 

2004./2005.m.g. Prof. J.Briņķis                 2005.gada 26.septembrī, prot. Nr. 498 

2005./2006.m.g. Prof. J.Briņķis                 2006.gada 11.decembrī, prot. Nr. 509 

2006./2007.m.g. Prof. J.Štrauhmanis                2007.gada 10.decembrī, prot. Nr. 578 

2007./2008. m./g. Prof. K.Didenko                2008.gada 27.oktobrī, prot. Nr. 526 

2008./2009.m.g. Prof. M.Knite                2009.gada 21.decembrī, prot. Nr.536 

3. Programmas apraksts 

3.1 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

Maģistru profesionālo studiju programma „Transportbūves”  paredz pilna laika studijas 1 gada garumā un 
nepilna laika (neklātienes) studijas 1.5 gadu garumā ar apjomu 40 KP. 

 Šajā laikā studentiem jāapgūst 2.tabulā dotie priekšmeti. 

2.tabula. Priekšmetu saraksts. 

Nr. Kods  Priekšmets  KP 
 A  Programmas obligātie priekšmeti  8  
1. BKA516 Galīgo elementu metode (vispārīgs kurss) 4  
2. BKA515 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā 4  
 B1  Specializējošie priekšmeti  4  
1. BTB602 Satiksmes ceļi 2  
2.  Autoceļu satiksmes drošība (kursa projekts) 2  
3. BTB426 Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes 2 
4. BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4 
5. BTB450 Autoceļu  satiksmes drošība 2 
6. BTB449 Transportbūvju estētika 2 
7. BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2 
8. BTB410  Sliežu ceļi ostās 2 
9. BTB428 Ceļu būvmateriāli 2 
10. BTB506 Būvmateriāli specbūvēm 2 
 B5  Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2  
1. HSP446  Pedagoģija 2  
2. HSP484 Psiholoģija 2  
 D  Prakse  6  
 E  Gala / valsts pārbaudījums  20  
 BTB002 Maģistra darbs 20  
 

3.2  Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 

Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus obligātos studiju 
priekšmetu kursu – vispārīgs kursss galīgo elementu metodē, moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles 
priekšmetu- autoceļu projektēšanas, tiltu un inženierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, 
ievada transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu būvmateriālu, 
būvmateriālu specbūvēm, sliežu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetu apguvi. To 
noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra darbs ar inženierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas 
iegūt inženiera kvalifikāciju).  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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Programmas struktūra: 

 Obligātie studiju priekšmeti :                8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                                    6 KP;                 15% 

 specializējošie priekšmeti           4 KP;   10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                     2 KP;   5% 

 prakse           6 KP   15% 

 maģistra darbs                                                                           20 KP   50% 

                                                                                          KOPĀ       40KP   100% 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi specialitātes priekšmeti. Obligātās 
izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK 
apjomā. Prakse paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir sagatavoti transportbūvju 
nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju 
līmenim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām studijām, studiju kursu 
apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā 
ietilpst obligātie studiju priekšmeti, tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. 
Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., 
standarta prasības ir izpildītas. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 

Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē ir atkarīgs no bakalaura 
studiju ilguma.  

Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 4,5 gadi), tad kopējais 
studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis 
inženierzinātņu bakalaura grādu būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 
gadi, t.i. standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu būvzinātnē maģistra 
profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 

Prakses un maģistra darba apjomi – 6 KP un attiecīgi 26 KP atbilst MK Noteikumu Nr.481 prasībām. Līdz ar to 
maģistra profesionālo studiju programmā “Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarta prasības ir izpildītas. 

Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju 
darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam 
apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), 
kas veltīts aktuālām problēmām transportbūvju nozarē. 

3.3  Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 

Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus ar bakalaura profesionālo 
grādu transportbūvēs, inženierzinātņu bakalaura būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību. 

Reflektantiem ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inženiera profesionālo kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra 
profesionālo studiju programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl 3.tabulā dotās prasības 60 KP kopapjomā. 
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3.tabula. Papildus apgūsatamie priekšmeti 2.5 gadu studijām 

Nr. Kods Priekšmets KP 

 A Programmas obligātie priekšmeti 13 

1. IDA117 Darba aizsardzības pamati 1 

6. BTB451 Varbūtības teorija inženieraprēķinos 2 

28. BTB452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 4 

29. BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 4 

33. BTB453 Transportbūvju pamati un pamatnes 2 

 B Obligātās izvēles priekšmeti 15 

34. BTB352 Ceļu būvniecība (pamatkurss) 2 

35. BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss) 3 

37. BTB409 Transports un vide 2 

38. BTB415 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 4 

40. BTB454 Autoceļi (studiju projekts I) 2 

41. BTB457 Autoceļi (studiju projekts II) 2 

42. BTB458 Koka tilti (studiju projekts) 2 

44. BTB459 Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 2 

45.  Autoceļu segas 2 

4. BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4 

7.  Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana 2 

 D Prakse 26 

 E Gala / valsts pārbaudījums 6 

  Maģistra darba inženierprojekta daļa 6 

  KOPĀ: 60 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inženierprojekta daļu izstrāde, tad studiju 
beidzējs ir izpildījis Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātā Transportbūvju būvinženiera profesijas 
standartā izvirzītās prasības un viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu profesijai ar šādu šifru profesiju 
klasifikatorā: 2142 29 „Transportbūvju būvinženieris” ar 5. profesionālās kvalifikācijas līmeni. 

3.4  Maģistra darba īpatnības 

Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī inženierprojekta daļu (tikai studentiem 
ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē), kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās 
realizācijas variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju institūta direktora 
rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana notiek publiski, to novērtē RTU Rektora 
nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, kuras sastāvā, bez akadēmiskā personāla ir arī transportbūvju nozares 
profesionālo asociāciju un uzņēmu pārstāvji. 

3.5  Programmas starptautiskais salīdzinājums 
Pēc bakalaura grāda iegūšanas ASV universitātēs tiek realizētas maģistra profesionālo studiju programmas 
(Master of Engineering). Pēc to beigšanas tiek piešķirts “M.Eng in Transportation Engineering” grāds. Jēdziens 
“Transportation Engineering” ietver sevī daudzas ar autoceļu projektēšanu, būvēšanu un uzturēšanu, 
autosatiksmes plānošanu un organizāciju saistītas jomas. Latvijā, pagaidām, tiek piedāvāta viena kopēja 
programma visiem šiem novirzieniem – Transportbūves. 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
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Pforcheimas Tehnikas un ekonomikas augstskola Vācijā (Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft) 
piedāvā pusotru gadu ilgu maģistra studiju programmu “Transportbūvju projektēšana”, kurā var iestāties tikai 
pēc “undergraduate” programmas veiksmīgas beigšanas. Tās kopējais apjoms ir 90 ECTS kredītpunkti, 
studentiem jāiziet prakse un jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs (skat pielikumā “Starptautiskās studiju 
programmas”).  

ASV un Kanādā studiju programmās, kas paredzētas Master of Engineering grāda iegūšanai var iestāties tikai 
pēc Bachelor of Engineering grāda iegūšanas. Līdz ar to ir skaidrs, ka M.Eng. studijas veido profesionālo studiju 
nākošo pakāpi. ASV universitāšu piedāvātās M.Eng studiju programmas ir ar vismaz 30 (The City College of 
New York, Florida State University College of Engineering) – 36 (University of Texas at Arlington) kredītstundu 
apjomu un tās ir iespējams pabeigt gan apgūstot noteikto priekšmetu apjomu, gan apgūstot noteikto 
priekšmetu apjomu un izstrādājot tēzes (University of Calgary). Programmu veido galvenie priekšmeti 9 – 15 
kredītsundu apjomā, izvēles kursi līdz 21 kredītstundu apjomam un maģistra tēzes un/vai gala eksāmens. 
Parasti Maģistra tēžu izstrādes apjoms nepārsniedz 6 kredītstundas. Jāatzīmē, ka RTU Transportbūvju 
programmā ievērojami lielāku īpatsvaru aizņem maģistra darba izstrāde, kas ļauj studentam vairāk pievērsties 
konkrētas problēmas padziļinātai izpētei.  

Studijas M.Eng. grāda iegūšanai realizē Beļģijā Leuvenes katoļu universitātē (Katholieke Universiteit Leuven). 
Tās tiek organizētas speciāli, gadījumā kad kāds no studentiem vēlas iestāties doktorantūrā. Studiju garums ir 
viens gads. To laikā jāapgūst kopējie visiem novirzieniem kursi – Ievads Eiropas kultūrā (4 KP), Objektu 
orientēta programmēšana (4KP) un Maģistra darbs (15KP), katriem studiju virzienam paredzētie specializētie 
kursi – 24 KP apjomā, jāveic praktiskais darbs 13 KP apjomā, kopumā 60 ECTS kredītpunkti.  

Studijas Master of Structural and Transportation Engineering grāda iegūšanai ir organizētas arī Čehijas 
tehniskajā universitātē Prāgā. Studiju ilgums ir 11 semestri. Tas ir analogs studiju ilgumam kāds ir RTU 
piedāvātajā programmā, ja students vispirms izvēlas apgūt inženierzinātņu bakalaura programmu būvzinātnē.  

Programmu struktūras salīdzinājums dots 4.tabulā. 

4.tabula. Maģistra programmu struktūras salīdzinājums dažādu valtu augstskolās 

Aplūkoto M.Eng līmeņa studiju programmu struktūras un studiju ilguma analīze, ļauj izdarīt secinājumu, ka 
RTU maģistra profesionālo studiju programma “Transportbūves” ir ļoti līdzīga Vācijā, Beļģijā, Lielbritānijā, 
Čehijā, Kanādā un ASV akceptētajai tehniskajai izglītībai Master of Engineering grāda iegūšanai. 

4. Vērtēšanas sistēma 
Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumu “Par 
pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem 

Mācību 
priekšmetu grupa 

RTU, 
KP 

FH Pforzheim, 
ECTS KP 

 

Katholieke  
Universiteit 

Leuven, 
ECTS KP 

City College 
of New 
York, KP 

Univ.of Texas, 
kredītstundas 

Univ. Of Calgary 
kredītstundas 

Obligātie studiju 
priekšmeti 

8 61 8 15 9 34 

Obligātās izvēles 
priekšmeti 

6 6 24 12-15 21 

Prakse 6 11 13   3 

Maģistra darbs 20 12 15 3 3  

Gala eksāmens     + + 

Studiju ilgums 1 gads 1,5 gadi 1 gads 1 gads 1 gads 1 gads 
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studiju rezultātu novērtēšanai”. Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību 
gadam apstiprinātajiem studiju plāniem.  

Studiju rezultātu vērtēšanu veic saskaņā ar RTU senāta 2010.gada 29.martā (protokols Nr.529) apstiprināto 
„Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu”, kas reglamentē studentu zināšanu novērtēšanas kārtību un ietver 
šādu informāciju: 

„VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI  

2.1. Šis nolikums reglamentē studiju priekšmeta apguvē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanu.  

2.2. Pārbaudījumu veidus, skaitu un vērtēšanas kritērijus studiju priekšmetam nosaka par studiju 
priekšmetu atbildīgais mācībspēks, ievērojot šādus nosacījumus:  

2.2.1. obligāto (studiju programmas A daļas) studiju priekšmetu (vairākdaļīgiem studiju priekšmetiem 
arī katras daļas) apguve noslēdzas ar eksāmenu, izņemot studiju priekšmetus, kuru apguvi atļauts 
noslēgt ar ieskaiti:  

2.2.1.1. studiju priekšmeti, kuru apjoms ir 1 (viens) kredītpunkts;  

2.2.1.2. studiju priekšmets „Sports”;  

2.2.1.3. citi ar mācību prorektora atļauju noteikti studiju priekšmeti.  

2.2.2. izvēles (studiju programmas B un C daļas) studiju priekšmetu apguve vairākdaļīgiem studiju 
priekšmetiem un to daļām noslēdzas ar eksāmenu, pārējiem – ar eksāmenu vai ieskaiti;  

2.2.3. studiju projekta izstrāde noslēdzas ar studiju projekta aizstāvēšanu;  

2.2.4. prakse noslēdzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu.  

2.3. Pārbaudījumu kārtošanai ir noteikti šādi termiņi:  

2.3.1. starppārbaudījumu kārtošana notiek līdz eksāmenu sesijas sākumam mācībspēka noteiktajos 
termiņos;  

2.3.2. studiju projektu aizstāvēšana notiek līdz eksāmenu sesijas sākumam mācībspēka noteiktajos 
termiņos;  

2.3.3. vērtējuma noteikšana studiju priekšmetos, kuru apguve noslēdzas ar ieskaiti, notiek līdz 
eksāmenu sesijas sākumam;  

2.3.4. eksāmenus studējošie kārto eksāmenu sesijas laikā eksāmenu grafikā paredzētajos datumos;  

2.3.5. prakses atskaišu aizstāvēšana notiek 4 (četru) nedēļu laikā pēc prakses beigu datuma prakses 
vadītāja noteiktajos termiņos.  

2.4. Gala vērtējumu studiju priekšmetā nosaka mācībspēks:  

2.4.1. studiju priekšmetiem, kuru apgūšana noslēdzas ar ieskaiti, gala vērtējumu „ieskaitīts” vai 
„neieskaitīts” nosaka, pamatojoties uz starppārbaudījumos iegūtajiem vērtējumiem;  

2.4.2. studiju priekšmetiem, kuru apgūšana noslēdzas ar eksāmenu, gala vērtējumu nosaka, ievērojot 
atbildīgā mācībspēka izstrādātus nosacījumus, kuros papildus eksāmena atzīmei var ņemt vērā arī 
starppārbaudījumos iegūtos vērtējumus;  

2.4.3. studiju priekšmetiem ar vairākām daļām gala vērtējumu nosaka kā visu daļu vidējo svērto 
atzīmi, t.i., saskaitot iegūto vērtējumu (atzīmju) reizinājumus ar attiecīgo studiju priekšmeta daļu 
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apjomu kredītpunktos, iegūto summu dalot ar studiju priekšmeta kopējo apjomu kredītpunktos un 
rezultātu noapaļojot līdz veselam skaitlim.  

2.5. Vērtējumu studiju priekšmetā reģistrē:  

2.5.1. vērtējumu reģistrācijas lapā vai individuālā pārbaudījuma kārtošanas atļaujā;  

2.5.2. studējošā individuālajā studiju plānā RTU elektroniskajā datu bāzē „Studiju vadības sistēma”.  

3. EKSĀMENU KĀRTOŠANAS NOTEIKUMI  

3.1. Eksāmenu kārtošanai katra semestra noslēgumā paredzēta eksāmenu sesija. Eksāmenu sesijas 
sākuma un beigu datumus katram konkrētajam akadēmiskajam gadam nosaka ar RTU rektora 
rīkojumu.  

3.2. Eksāmenus studējošie kārto eksāmenu grafikā paredzētajos datumos. Eksāmenu grafikus publicē 
portālā ORTUS ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms eksāmenu sesijas sākuma.  

3.3. Pirms katra eksāmena paredzēta ne mazāk kā viena obligāta konsultācija. Konsultāciju datumu, 
laiku un vietu norāda eksāmenu grafikā.  

3.4. Eksāmenu pieņem par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks vai priekšmeta mācībspēks.  

3.5. Eksāmenā kā novērotājam ir atļauts piedalīties studējošo pašpārvaldes pārstāvim.  

3.6. Eksāmenu studiju priekšmetā ir atļauts kārtot, ja studējošais:  

3.6.1. ir izpildījis studiju priekšmetā paredzētos nosacījumus pielaidei pie eksāmena, ja tādi ir 
paredzēti. Nosacījumus pielaidei pie eksāmena nosaka par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks, 
un tie ir saistoši visiem šā priekšmeta mācībspēkiem;  

3.6.2. ir uzrādījis eksaminētājam studenta identifikācijas karti (studenta apliecību).  

3.7. Studējošie eksāmenus kārto rakstiskā, mutiskā, datorizētā vai kombinētā formā. Eksāmena 
kārtošanas formu nosaka par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks, un tā ir saistoša visiem šā 
priekšmeta mācībspēkiem.  

3.8. Rakstiskā vai kombinētā formā kārtota eksāmena rezultātus studējošajiem paziņo (t.sk. portālā 
ORTUS) triju darba dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas, bet mutiskā vai datorizētā eksāmena 
gadījumā – eksāmena dienā.  

3.9. Par eksāmenā izmantojamajiem atļautajiem palīglīdzekļiem studiju priekšmeta mācībspēks 
studējošos informē ne vēlāk kā konsultācijā pirms eksāmena. Ja eksāmena laikā studējošais izmanto 
neatļautus palīglīdzekļus, tad studējošajā sniegums eksāmenā tiek novērtēts ar atzīmi 1 (ļoti, ļoti vāji).  

3.10. Studējošā neierašanās uz eksāmenu grafikā paredzētajā datumā bez objektīva iemesla tiek 
kvalificēta kā nesekmīgi kārtots eksāmens. Studējošā neierašanos uz eksāmenu mācībspēks reģistrē 
vērtējumu reģistrācijas lapā ar ierakstu „neieradās”.  

3.11. Studējošajiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nav varējuši kārtot vienu vai vairākus eksāmenus 
grafikā noteiktajos datumos, ar fakultātes dekāna vai filiāles direktora rīkojumu apstiprina individuālu 
pārbaudījumu kārtošanas beigu datumu. Ar fakultātes dekāna vai filiāles direktora rīkojumu var atļaut 
kārtot pārbaudījumu(s) pirms grafikā noteiktā termiņa, ja tam ir pamatoti un objektīvi iemesli.  

3.12. Jebkurā formā kārtotajā eksāmenā studējošo rakstītie un mācībspēkam nodotie materiāli 
glabājas par studiju priekšmetu atbildīgajā struktūrvienībā līdz nākamajai eksāmenu sesijai.”  
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Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, pamatojoties uz 
apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu.   

5. Studiju programmas praktiskā realizācija 

5.1  Pasniegšanas metodes 

Programma tiek realizēta pilna un nepilna laika studijās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju, praktisko 
nodarbību un kontroles veidu sadalījums pa semestriem dots 1. tabulā. 

Programma tiek realizēta lekcijās, laboratorijas un praktiskajos darbos. 

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 stundu apjomā. Kopējais 
auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas 
maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 5, prakses atskaite ar atzīmi - 1, maģistra darbs - 1. 

Papildus prasības studentiem pēc inženierzinātņu bakalaura studijām būvzinātnē atainotas 3.tabulā.  

Programmas realizācijas laikā tiek pilnveidota studentu zināšanu pārbaude semestra laikā un eksaminācijas 
sistēma, pievērsta lielāka uzmanība izstrādājamo studiju darbu kvalitātei un apjomam. 

Akadēmiskais personāls regulāri paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties dažādu zinātnisko projektu 
realizācijā, regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos. Iegūtā jaunākā informācija 
tiek izmantota lekciju kursu pilnveidošanai. 

Studiju programmas ietvaros tika organizētas mācību ekskursijas, lai labāk izprastu lekcijā izklāstīto materiālu. 

5.2  Programmas realizācijas resursu analīze 

Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atļauj mācību procesā izmantot tīklā pieejamo informāciju.  

Apmācības procesā pasniedzēji arvien plašāk izmanto RTU portāla „ORTUS” iespējas sadaļā e-studijas. 

Mācību priekšmetos „Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes”, „Satiksmes ceļi”, „Autoceļu satiksmes 
drošība” lekciju konspekti un kursa darbu uzdevumi ir pieejami ORTUS visiem studentiem. 

Atjaunots kursa projekta uzdevums priekšmetā „Ceļu satiksmes drošība” 

ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” ietvaros izstrādāti un izdoti šādi mācību-metodiskie 
līdzekļi: 

 J.Naudžuns, A.Zariņš,   “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss” RTU, 2007, 150 lpp; 

 J.Naudžuns, “ Pārvadājumi un transporta sistēmas” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Bidzāns, “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 M.Zemītis, “ Autoceļu ekspluatācija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija” RTU, 2007, 250 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Transportbūvju pamati un pamatnes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” 1. un 2.daļa RTU, 2007, 200 lpp.; 
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 J.Smirnovs, “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transporta plūsmas teorija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Rozentāle, “ Transportbūvju estētika” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Vārna, “ Autoceļu būvniecība” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 P.Gode, “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Mieriņš, “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības metodiskais materiāls. – Rīga – 
2007. - 114 lpp. + audio disks ar lekciju izklāstu. 

 A.Paeglītis, Tiltu inspekcijas un pārbaudes. Tālmācības metodiskais materiāls. RTU 2007, 100 lpp.  

Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas 
Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta mācību 
tehniskās literatūras iepirkšana un nodošana bibliotēkai: 

Nr. Autors un nosaukums Izdevniecība skaits 

1 Paul E. Mondorf, Concrete Bridges, ISBN-10: 8750209620 ISBN-13: 
9788750209621 

Polyteknisk Forlag (February 
2008) 

20 

2 Martin Roges, Highway Engineering,  ISBN: 978-1-4051-6358-3 Wiley, 2008 20 

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

Wiley, 2008 20 

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

Wiley, 1997 10 

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

Wiley, 2004,  10 

6 Robert Benaim, The Design of Prestressed Concrete Bridges, 
ISBN13 : 978-0-203-96205-3 

Taylor&Francis, 2007 20 

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

Wiley, 2007 20 

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

Wiley, 2003 10 

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

Thomas Telford, 2007 20 

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

Thomas Telford, 2007 20 

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

Thomas Telford, 2006 20 

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

Thomas Telford, 2005 20 

13 David Collings, Steel Concrete Composite Bridges, ISBN: 
9780727733429 

Thomas Telford, 2005 10 

14 Damien L Keogh, Eugene O' Brien, Bridge Deck Analysis, ISBN: 
9780419225003 

Taylor&francis, 1999 20 

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

Thomas Telford, 2003 20 
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16 Jiri Strasky, Stress Ribbon and Cable-supported Pedestrian Bridges, 
ISBN: 9780727732828 

Thomas Telford, 2005 10 

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

Thomas Telford, 2003 10 

18 Marco Rosignoli, Bridge Launching, ISBN: 9780727731463 Thomas Telford, 2002 10 

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

Thomas Telford, 1999 10 

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

Thomas Telford, 2005 20 

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

Thomas Telford, 2003 20 

22 Holst, Karl Heinz / Holst, Ralph, Brücken aus Stahlbeton und 
Spannbeton, ISBN-13: 978-3-433-02837-7 

Wiley, 2004,  15 

23 Mehlhorn, Gerhard , Handbuch Brücken, ISBN: 978-3-540-29659-1 Springer, 2007 15 

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

palgrave macmilan, 2007 15 

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

Elsevier, 2005 20 

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

Elsevier, 2004 5 

27 Coleman A. O'Flaherty, HIGHWAYS, ISBN-13: 978-0-7506-5090-8 Elsevier, 2001 10 

28 M. J. Ryall, BRIDGE MANAGEMENT, ISBN-13: 978-0-7506-5077-9 Elsevier, 2001 5 

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

Elsevier, 1997 5 

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

Elsevier, 2008 5 

31 Michele Melaragno, Preliminary Design of Bridges for Architects 
and Engineers, ISBN: 9780824701840 

Taylor&francis, 1998 10 

32 Demetrios Tonias, Jim Zhao, Bridge Engineering: Design, 
Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges, 
ISBN13: 9780071459037 

McGraw Hill, 2006 10 

33 W.M.C. McKenzie, Design of Structural Elements, 9781403912244 Palgrave, 2003 15 

34 Derek Seward, Understanding Structures, 3rd Edition, 
9780333973868 

Palgrave, 2003 15 

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

Wiley, 2003 20 

36 Schäden an Brücken und anderen Ingenieurbauwerken - 
Dokumentation 1994, B 5226 

Verkehrsblatt, 1994 5 

37 Lärmschutzwände auf Brücken - Dokumentation 1995, B 5310 Verkehrsblatt, 1995 15 

38 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1996 - Dokumentation 
1996, B 5140 

Verkehrsblatt, 1996 15 

39 Sammlung Straßenbrücken 1997 - Dokumentation 1997, B 5135 Verkehrsblatt, 1997 15 

40 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen - Dokumentation 1998, 
B 5136 

Verkehrsblatt, 1998 15 
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41 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1999 - Dokumentation 
1999, B5137 

Verkehrsblatt, 1999 15 

42 Pfeilergestaltung von Talbrücken - Dokumentation 2000 , B5144 Verkehrsblatt, 2000 15 

43  Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2000 , B 5138 Verkehrsblatt, 2000 15 

44 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2005: Dokumentation , 
ISBN-13: 978-3935064354 

amazon.de 15 

45 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2004. Dokumentation, 
ISBN-13: 978-3935064286 

amazon.de 15 

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

Taylor&Francis, 2007 5 

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

fib 10 

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

fib 10 

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

fib 5 

50 Bulletin 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete 
structures 

fib 5 

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

fib 10 

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

fib 5 

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

Wiley, 2008 15 

54  1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daļa: Satiksmes 
slodzes tiltiem  

 20 

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

 20 

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

 20 

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

 20 

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

 20 

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

 20 

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

 20 

61 LVS EN 1993-2:2007 , 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju 
projektēšana. 2. daļa: Tērauda tilti  

 20 

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

 20 
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63 LVS ENV 1994-2:2001 L, Eirokodekss 4 - Tēraudbetona konstrukciju 
projektēšana - 2.daļa: Kompozītmateriāli  

 20 

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

 20 

65 LVS EN 1995-2:2005 (Angļu), 5. Eirokodekss - Koka konstrukciju 
projektēšana - 2.daļa: Tilti  

 20 

66 LVS EN 1997-1:2005 (Angļu), 7. Eirokodekss - Ģeotehniskā 
projektēšana - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi  

 20 

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

 20 

68 LVS 190-1:2000, Ceļu projektēšanas noteikumi - 1.daļa: Ceļa trase    20 

69 LVS 190-10:2007 , Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi   20 

70 LVS 190-2:2007 , Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili   20 

71 LVS 190-3:1999 , Ceļu vienlīmeņa mezgli   20 

72 LVS 190-4:2001 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 4.daļa: 
Vairāklīmeņu ceļumezgli  

 20 

73 LVS 190-5:2002 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 5.daļa: Zemes 
klātne  

 20 

74 LVS 190-7:2002 , Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas 
noteikumi  

 20 

75 LVS 190-8:2004 , Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi   20 

76 Rudolf Floss, Handbuch ZTVE-StB94 ISBN 978-3-7812-1620-4 Kirschbaum verlag Bonn 10 

77 Rudi Bull-Wasser, ZTV Asphalt-Stb 01, ISBN 978-3-7812-1574-0 Kirschbaum verlag Bonn 10 

78 Stefan Strik, Latmschutz an Strassen (Taschenbuck); ISBN - 13: 978-
3452257727 

Heymanns Verlag 10 

79 Martin Rogers, Highway Engineering, ISBN: 978-1-4051-6358-3 
 

Wiley 10 

5.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ir:  

• Ceļu satiksmes drošība. 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte. 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi. 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās zinātnisku un tautsaimniecisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā: Par svarīgākām uzskatāmas šādas aktivitātes: 

 Līgums Nr. L6946 ar Jūrmalas domi " Tilta pār Lielupi Jūrmalā pārbaude ar slodzi " projekta izstrāde. 
Izpildes laiks : 2007.g. jūnija līdz 2005.g.decembrim. (vadītājs A.Paeglītis) 

 Līgums Nr. L7015 ar Rīgas domi "Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes vadības attīstības koncepcijas 
2008.-2018. gadam " projekta izstrāde. Izpildes laiks : 17.09.2007. līdz 30.05.2008. (vadītājs 
J.Naudžuns) 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
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 RTU iekšējie zinātnes līgumi Nr. ZP 2007/03, "Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās izpēte ar 
3-aksiālo cikliskās spiedes testu"  (vadītājs J.Naudžuns) 

 L7440 e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7441 Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā realizācijas gada izvērtējums. – 
2008.  (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7181 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robežakm.1.2 pārbaude ar 
slodzi”, pasūtītājs AS „Merko Ehitus filiāle Latvijā 2007 – 2008.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7302 Tilta pār Gauju a/c Ādaži – Kadaga pārbaude ar slodzi, pasūtītājs SIA  Rīgas tilti”, 2007.g. 
(vadītājs A.Paeglītis) 

 L7270 Rekomendāciju izstrāde Eirokodeksu 2.daļas nacionālajiem pielikumiem, pasūtītājs – VAS 
„Latvijas Valsts ceļi, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7476 ar  SIA MATaka par Ceļa pārvada uz a/c A5 Rīgas apvedceļš – Babīte pār a/c A10 Rīga – Ventspils 
pārbaudi ar slodzi (vadītājs A.Paeglītis) 2008.g. 

 L7556 ar Latvijas Valsts ceļiem par Eirokodeksu adaptāciju un Nacionālo pielikumu izstrādāšanu. 
2009.g. (vadītājs Prof. A.Paeglītis 

 Valsts pētījumu programmas 2010.10-4/VPP-5  „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un 
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts „Drošas un 
ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA)” 2010 – 2014.g. (projekta vadītājs 
prof. A.Paeglītis) 

Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie pētījumi par tiltu un citu 
inženierbūvju ilgmūžību un darbspēju (A.Paeglītis, J.Naudžuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek 
veikti Rīgas asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīts doktorants V.Haritonovs. 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē studiju programmas 
realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā gan arī izmantot apmācību procesā modernas 
iekārtas. 

5.4  Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Katru gadu RTU tiek organizēta studentu zinātniski pētnieciskā konference, kurā ar saviem referātiem iesaistās 
Transportbūvju studiju programmas maģistri. 

RTU studentu zinātniskajā konferencē, kas notika 2010.gada 22.aprīlī piedalījās RBGTO studenti ar šādiem 
ziņojumiem: 

1. Āboltiņa Mārīte, 1. kursa maģistrante, „Redzamības attāluma noteikšanas teorētiskie aspekti un reālās 

situācijas analīze Latvijā” Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. doc. A.Zariņš. 

2. Bahurs Pēteris, 1. kursa maģistrants,  „Autoceļu projektu izdevumu/ieguvumu ekonomiskās novērtēšanas 

metodikas analīze” Zinātniskais vadītājs, Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

3. Celitāns Māris, 1. kursa maģistrants, „Cementbetona un asfaltbetona ceļa segu salīdzinājums un analīze” 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

4. Danelsone Silvija, 1. kursa maģistrante, „Rotācijas apļu projektu variantu analīze Latvijā ” Zinātniskais 

vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 



Maģistra  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 24 
 

5. Diļevs Ēriks, 1. kursa maģistrants, „Ceļazīmju ar maināmu informāciju ieviešanas iespēju analīze Latvijā” 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

6. Garklāvs Māris, 1. kursa maģistrants, „Lokveida ceļu mezglu būvniecības un ekspluatācijas analīze Latvijā” 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

7. Kalteniece Anete, 1. kursa maģistrante, „Bīstamo vienlīmeņa ceļu mezglu noteikšanas metodika” 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

8. Līdaks Endijs, 1. kursa maģistrants, „Tiltu monitorings – stratēģija, metodes, pielietojums”              

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

9. Naglis Edgars, 1. kursa maģistrants, „Asfaltbetona segu risu novēršanas iespēju analīze”  Zinātniskais 

vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

10. Polmanis Valdis, 1. kursa maģistrants, „Braukšanas ātruma ierobežojumu palielināšanas iespējamo seku 

analīze”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

11. Putnieks Didzis, 1. kursa maģistrants, „Telpiskās projektēšanas principu ievērošanas pieredze Latvijā. 

Problēmas un risinājumi”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. doc. A.Zariņš. 

12. Roga Renāte, 1. kursa maģistrante, „Autoceļu ziemas uzturēšanas un satiksmes drošības līmeņu 

mijiedarbību analīze”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

13. Šaicāns Aldis, 1. kursa maģistrants, „Vietējo būvmateriālu plašāku izmantošanas iespēju analīze 

asfaltbetona segu konstrukcijās”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

14. Šuvarikova Elīza, 1. kursa doktorante (vēl domāju vai piedalīšos, ir daudz studentu), „„Park & Ride” 

sistēmas ieviešanas Rīgas pilsētā ekonomiskā analīze”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

15. Štekels Jānis, 1. kursa maģistrants, „Rīgas Ziemeļu transporta koridora 5.un 4. posma attīstības iespēju 

izpēte”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. doc. A.Zariņš. 

16. Upītis Edgars, 1. kursa maģistrants, „Akmens materiālu otrreizējas pārstrādes un pielietojuma ceļu 

būvniecībā analīze”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

17. Vīnakmens Andris, 1. kursa maģistrants, „Ielu un laukumu seguma materiālu salīdzinošais pētījums”, 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

18. Zanribs Artūrs, 1. kursa maģistrants, „Betonēšanas analīze vasaras un ziemas apstākļos”,  Zinātniskais 

vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

19. Ziemelis Māris, 1. kursa maģistrants, „Stiegrojuma korozijas ietekmes analīze uz dzelzsbetona siju tiltu 

nestspēju”, Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 

20. Zolotojs Andrejs, 1. kursa maģistrants, „Satiksmes drošības līmeņa uzlabošanas analīze uz autoceļa A9”, 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. J.Smirnovs. 

21. Blūmiņš Jānis, 1. kursa maģistrants, „Tradicionālo divlocīklu un pīto loku tiltu nestspējas pētījums”,  

Zinātniskais vadītājs Dr. sc.ing. prof. A.Paeglītis. 
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6. Programmas perspektīvais novērtējums 

6.1 Programmas atbilstība Eiropas savienības un Latvijas izglītības attīstības 
stratēģijām 

Eiropas savienības padomes secinājumos (2009.gada 12.maijā) par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai 
izglītības un apmācības jomā (ET 2020) ir formulēti 4 stratēģiskie mērķi: 

 mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti; 

 uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti; 

 veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un pilsonisko aktivitāti; 

 visos izglītības un apmācības līmeņos sekmēt novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu. 

Latvijas augstākās izglītības un zinātnes virsmērķis ir nodrošināt zināšanu ekonomikai nepieciešamo zināšanu 
un cilvēkresursu bāzi.  

Maģistru profesionālo studiju programmā „Transportbūves”  ietvertie priekšmeti un paredzētās apmācību 
metodes nodrošina Eiropas savienības un Latvijas izglītības stratēģiju izpildi. 

Mēc maģistra grāda iegūšanas izglītību var turpināt Būvniecības fakultātes doktorantūras programmā 
„Būvniecība” vai līdzīgās doktorantūras programmās citās ES valstīs.  

6.2 Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 

Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības 
iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai 
apakšnozarē. 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu nosaka, ka maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko 
zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā. 
Maģistru profesionālo studiju programma „Transportbūves” paredz profilam atbilstošu vispārizglītojošo 
studiju kursu, nozares profesionālās specializācijas kursu, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetu apguvi. 
Reflektantiem ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inženiera profesionālo kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra 
profesionālo studiju programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl 3.tabulā dotās prasības 60 KP kopapjomā. 
Papildus apgūstot 3.tabulā norādītos priekšmetus, kā arī izstrādājot inženierprojektu, studiju beidzējs ir 
izpildījis Transportbūvju inženiera profesijas standartā izvirzītās prasības un viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu 
profesijai ar šādu profesiju klasifikatora šifru: 2142 29 „Transportbūvju būvinženieris” ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

Profesijas standarts nosaka, ka transportbūvju būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš  var projektēt ceļus, 
tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; var veikt 
konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un 
vadīt būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā - var veikt būvniecības un 
ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību: pārbaudīt projekta dokumentāciju, plānot visu būvobjekta 
realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus 
padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti 
atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos 
apstiprinātās tāmes ietvaros; spēj plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un 
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satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; kontrolēt un analizēt darbu izpildi 
un izstrādāt darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, 
efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus, pārzina būvju ekspluatāciju, var veikt zinātniskās pētniecības darbus 
un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes. 

Izstrādātā studiju programma nodrošina standartam atbilstošu transportbūvju inženieru sagatavošanu. 

6.3  Absolventu nodarbinātības prognozes  

Ministru Kabineta sēdē apstiprināts, ka transporta nozarei 2007.-2013.gadu periodā piešķirti Kohēzijas fonda 
(KF) līdzekļi 851,2 milj. EUR apmērā, bet no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) – 322,1 milj. EUR 
apmērā.   

Latvijā 2010. gada 1. janvārī uzskaitīti 73 073,749 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,132 km 
uz 1 km2. Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 177,686 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0,312 km 
uz 1 km2.  Pēdējo piecu gadu laikā sliktā stāvoklī esošo autoceļu posmu īpatsvars valsts autoceļu tīklā vidēji 
pieaudzis par 10% un kopumā autoceļu kvalitatīvais stāvoklis turpina pasliktināties. Patlaban 55% valsts 
autoceļu nav veikti paredzētajā laikā nepieciešamie seguma atjaunošanas darbi. Pie esošā nepietiekamā 
autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeņa, pieaugot satiksmes intensitātei un smagsvara 
transportlīdzekļu īpatsvaram, notiek pastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma process un pieaug neracionāli 
autoceļu lietotāju izdevumi, kā arī palielinās satiksmes negadījumu skaits. Valstī sabrukuma stāvoklī ir 44% 
autoceļu ar melno segumu un 32% ar grants segumu.  

 Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi pārziņā ir 926 tilti. 872 tilti ir no dzelzsbetona, 14 – no akmens, 21 
– no metāla un 19 – no koka. Kopējais tiltu garums ir 31 103,97 m. Sakarā ar nepietiekamo finansējumu 
pēdējo 10 gadu laikā, tiltu tehniskais stāvoklis uz valsts ceļiem ir kļuvis neapmierinošs. Aptuveni 720 tiltiem ir 
bojāta hidroizolācija un brauktuves elementi, bet 195 tiltiem ir bojātas nesošās konstrukcijas. Kopumā 45% 
tiltu stāvoklis vērtējams kā slikts. 

Sliktā tehniskā stāvoklī esošo ceļu un tiltu uzlabošanai, kā arī jaunu transportbūvju projektēšanai un  
būvniecībai paredzētais finanšu apjoms ļauj pozitīvi skatīties uz nozares attīstību nākotnē un prognozēt jauno 
transportbūvju inženieru pieprasījuma pieaugumu turpmāko sešu gadu laikā. 

Ceļu un tiltu sliktais stāvoklis ir viela plašiem pētījumiem „Transportbūvju” nozarē. Transports un transporta 
infrastruktūra ir atzīta par prioritārajiem zinātniskās pētniecības virzieniem Latvijā, tādēļ maģistru 
nodarbinātības prognozes ir pozitīvas.  

7. Studējošie 

7.1  Studējošo skaits programmā pa gadiem 

Katru gadu par valsts budžeta līdzekļiem uzsākt studijas 1.kursā ir iespēja 30 studentiem, pārējiem iespējams 
mācīties par maksu.  

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits pa mācību gadiem atskaites periodā sadalās šādi: 

Gadi Uzņemtie studenti pilna laika (dienas) studijām Nepilna laika (nekl.) 
studijām Budžets Maksa Kopā 

2004. 10 0 10 - 

2005. 16 3 19 3 

2006. 35 1 36 6 

2007. 24 0 24 - 
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2008. 26 0 26 - 

2009. 36 0 36 - 

Studējošo skaits pa mācību gadiem atskaites periodā sadalās šādi: 

Studentu imatrikulācijas gads Studentu skaits pa mācību gadiem 

1.gadā 2.gadā 3.gadā KOPĀ 

2005./ 2006.m.g. 17 3 3 23 

2006./ 2007.mg. 32 5 1 38 

2007./2008.m.g. 17 4 2 23 

2008./ 2009.m.g. 14 1 1 16 

2009. /2010.m.g. 37 1 0 38 

 
Studenti, kas atrodas 2. Un 3. Mācību gadā apgūst 2.5 gadu programmu. Tomēr šo studentu skaits ir neliels.  

7.2  Absolventu skaits 

Gads Pilna laika (dienas) 
studijas 

Nepilna laika (nekl.) 
studijas 

Kopā 

2005. 5 3 8 

2006. 7 6 13 

2007. 19 0 19 

2008. 14 0 14 

2009. 8 0 8 

2010. 20 0 20 

Kopā 73 9 82 

 

7.3  Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

RTU Studiju daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas dienestu ir ieviesusi studiju kvalitātes novērtēšanas 
sistēmu, kuras ietvaros ne retāk kā reizi semestrī veic regulāras studējošo aptaujas par studiju saturu un 
mācībspēku darba kvalitāti. Šādas aptaujas tiek veiktas arī maģistru studentiem pēc mācību procesa 
pabeigšanas, t.i. absolventiem. Izmantojot ORTUS, katrs students saņem anketu par katru semestrī apgūto 
studiju priekšmetu. Iegūtie rezultāti ir apkopoti 1. un 2.diagrammā. 

Studējošajiem bija jāatbild uz augstākminētajiem jautājumiem, kur vispozitīvākā iespējamā atbilde bija 
„pilnībā piekrītu”. Tāda atbilde liecina par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti. Viduvēja vai precīzāk 
neitrāla atbilde - „neitrāls vērtējums”. Un iespējamā negatīvākā atbilde bija „pilnībā nepiekrītu”, ar kuru 
studējošais norāda uz trūkumiem studiju procesā un studiju priekšmetu īstenošanā. 

 Lielākā daļa studentu atbildēja uz jautājumiem ar „pilnībā piekrītu”, kas vidēji svārstās ap 50% no kopējām 
sniegtajām atbildēm, bet vismazāk respondenti izmantojuši atbildi „pilnībā nepiekrītu”, kas sastāda tikai no 
1% līdz 6% procentiem no visām atbildēm. Šie kvalitātes novērtēšanas rezultāti īpaši nav mainījušies salīdzinot 
ar iepriekšējā gada rezultātiem. 

Ir pieejami arī katra mācībspēka individuālais vērtējums, kas palīdz studiju kvalitātes novērtēšanai un 
kvalitātes paaugstināšanai. 
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1.diagramma. Statistika par sniegtajām atbildēm Būvniecības fakultātē 

 

2.diagramma. Statistika par sniegtajām atbildēm pamatstudiju programmās, tai skaitā programmai 
Transportbūves (violetā krāsā) 
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7.4  Pašnovērtējums – SVID analīze  

Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, tika noteiktas pašreizējais studiju programmas un tās realizācijas stipro 
un vājo vietu vērtējums: 

Stiprās puses:  

-  RTU ir prestiža mācību iestāde; 

- Iegūstama kvalitatīva izglītība; 

- Kvalificēti mācībspēki (89% ar doktora vai maģistra grādu); 

- Mācībspēki iesaistīti zinātnisku un praktisku projektu izstrādāšanā;  

- Izstrādāta mācību literatūra latviešu valodā un iegādāta ārzemēs izdota mācību literatūra;   

- Labs kontakts ar darba devējiem; 

- Labas karjeras iespējas - pastāvīgs pieprasījums un atbilstoša darba apmaksa transportbūvju inženieru 
tirgū; 

- Iespējas tālāk turpināt izglītību maģistru studijās. 

Vājās puses: 

- Nav pietiekošs lielo auditoriju skaits; 

- Nepietiek mācību laboratoriju kapacitātes liela studentu skaita apkalpošanai;  

- Liela daļa studentu bez mācībām universitātē strādā, jo stipendijas saņem neliels studentu skaits un tās ir 
mazas; 

- Nav uzbūvēts laboratoriju korpuss; 

- Vairākās mācību telpās nepieciešams remonts;  

- Nepietiekošs finanšu piesaistījums akadēmiskā personāla atalgojumam. 

Iespējas: 

- Palielināt valsts budžeta vietu skaitu bakalaura studijās, jo katru gadu ir relatīvi liels maksas studentu 
skaits; 

- Piedāvāt atsevišķus studiju priekšmetus angļu valodā, tā internacionalizējot studiju vidi; 

- Vairāk iesaistīt mācību darbā vieslektorus - nozares vadošos speciālistus un citu augstskolu vadošos 
profesorus; 

- Paplašināt studentu un mācībspēku starptautisko apmaiņu, izmantojot ERASMUS programmas iespējas; 

- Iespējas apgūt specializējošos kursus, kurus nepiedāvā šī mācību programma citās Eiropas Savienības 
valstu augstskolās izmantojot ERASMUS programmas iespējas; 

- Aktīvāk iesaistīties starptautisku pētniecības projektu piedāvājumu izstrādāšanā un izpildē;  

- Paplašināt pētniecisko darbu transportbūvju industrijas vajadzībām. 

Draudi: 

- Akadēmiskā personāla lielā noslodze; 

- Neparedzams finansējums no valsts puses, kas traucē pienācīgi plānot programmas attīstību; 
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- Reflektantu skaita samazināšanās demogrāfiskās situācijas dēļ. 

Analizējot var secināt, ka par mērķi ir jāizvirza tas, ka arī recesijas apstākļos ir jānodrošina studiju programmas 
augstais kvalitātes līmenis, sniedzot studējošajiem profesiju standartiem atbilstošas zināšanas, prasmes un 
iemaņas, sagatavojot tautsaimniecībai augsti kvalificētus speciālistus. 

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

7.5  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo anketēšana ir ne tikai mācību procesa novērtēšana , bet arī aktīva līdzdalība tā pilnveidošanā. 
Pirmajā anketēšanā studenti novērtēja 2008./2009.studiju gada rudens semestra studiju kvalitāti. 
Anketēšanas rezultātu apkopojums ir pieejams katram konkrētajam mācībspēkam par savu īstenoto studiju 
priekšmetu, kā arī mācībspēka struktūrvienības vadītājam, dekāna vietniekam mācību darbā un atbildīgajām 
personām mācību prorektora dienestā. Pēc atbilstošā semestra eksāmenu sesijas beigām. Visus iegūtos 
rezultātus analizē, izvērtē un pieņem lēmumus studiju kvalitātes uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiks saglabāti 
un salīdzināti ar iepriekšējo gadu (semestru) rezultātiem. Izskatot jautājumus un ierosinājumus pēc pirmās 
anketēšanas veikšanas, tika pieņemti vairāki lēmumi, kas varētu uzlabot studiju kvalitātes novērtēšanas 
sistēmu. Turpmāk katram mācībspēkam būs iespēja pievienot sava studiju priekšmeta aptaujas anketai 
individuālos jautājumus, kas viņam ļautu saņemt studenta novērtējumu par tādiem aspektiem, kuri nav 
ietverti anketas pamatjautājumos. Šie jautājumi varētu būt saistīti ar konkrētā studiju priekšmeta specifiku. 
Katrs mācībspēks anketai varēs pievienot maksimāli trīs savus jautājumus, uz kuriem jāatbild atbilstoši 
pamatjautājumu vērtējumu skalai vai arī atbildes var tik veidotas kā komentāra teksts. Atbildes uz mācībspēku 
individuālajiem jautājumiem netiks iekļautas vidējo rezultātu aprēķinos. 

Katra mācību priekšmeta apguves laikā pasniedzēji saņem atgriezenisko saiti no studentu aptauju rezultātiem 
un atsauksmes par priekšmeta pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar lekcijām, praktiskajiem darbiem, 
pieejamajiem un izmantojamiem materiāliem, studiju procesa organizāciju. Studējošie savu līdzdalību studiju 
procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam, 
programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās Būvniecības 
fakultātes Domes sēdēs. Studentu pārstāvji ir arī RTU Senāta locekļi, RTU Senāta komisiju locekļi, kā arī RTU 
Akadēmiskās sapulces locekļi. 

8. Akadēmiskā personāla novērtējums 

8.1  Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Maģistru profesionālo studiju programmas  „Transportbūves” kopējais iesaistītais RTU atbildīgo mācībspēku 
personāla skaits ir 9 cilvēki.  

1. Profesors, Dr.sc.ing. Jevgēņijs Barkānovs 
2. Profesors, Dr.hab.sc.ing. Andris Čate 
3. Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 
4. Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 
5. Profesors, Dr.sc.ing., Aleksandrs Korjakins 
6. Profesore, Dr. paed. Anita Lanka  
7. Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Atis Zariņš 
8. Asoiciētā profesore, Dr.sc.oec. Valentīna Urbāne 
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9. Docente, Dr.psych., Airisa Šteinberga 
Visu maģistra profesionālo studiju programmā „Transportbūves” ievēlēto mācībspēku  pamatdarba vieta ir 
RTU (100%), doktora akadēmiskais grāds ir  100 % no minētajiem 9 mācībspēkiem, t.i., izglītības standarta 
prasības ir izpildītas (jābūt vairāk par 50%).  

8.2  Programmu realizējošās struktūrvienības akadēmiskā personāla raksturojums  

Bakalaura profesionālo studiju programmu „Transportbūves” realizē Transportbūvju institūta Ceļu un tiltu 
katedra. 2009./2010.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 

N.p.k. Uzvārds Vārds Dz.gads Zin. grāds Amats 

1 Paeglītis Ainārs 1954. Dr.sc.ing. profesors, kat. vad. 

2 Smirnovs Juris 1959. Dr.sc.ing. profesors 

3 Zemītis Māris 1944. M.sc.ing. docents 

4 Gode Pēteris 1953. Ing. docents 

5 Zariņš Atis 1964 Dr.sc.ing. asociētais profesors 

6 Rozentāle Ilze 1954. M.sc.ing. lektore 

7 Verners Straupe 1980. M.sc.ing. asistents 

8 Bidzāns Jānis 1971. M.sc.ing. lektors 

9 Jeļisejevs Boriss 1976. M.sc.ing.   lektors 

10 Paeglītis Andris  1984. M.sc.ing. asistents 

  

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 2 docentiem, 3 lektoriem un 2 
asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 46.1 gads. 

Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan profesionālo izglītību, 
akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  

8.3  Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskais personāls bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” 
realizācijai ir izstrādātas šādas grāmatas un mācību-metodiskie norādījumi: 

 Smirnovs, J.R.Naudžuns. Autosatiksmes drošība., (datorraksts), Rīga, RTU, 2005 – 227 lpp. 

 J.Naudžuns, A.Zariņš,   “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss” RTU, 2007, 150 lpp; 

 J.Naudžuns, “ Pārvadājumi un transporta sistēmas” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Bidzāns, “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 M.Zemītis, “ Autoceļu ekspluatācija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija” RTU, 2007, 250 lpp.; 

 A.Paeglītis, “ Transportbūvju pamati un pamatnes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” 1. un 2.daļa RTU, 2007, 200 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, “ Transporta plūsmas teorija” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Rozentāle, “ Transportbūvju estētika” RTU, 2007, 100 lpp.; 
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 J.Vārna, “ Autoceļu būvniecība” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 P.Gode, “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 I.Mieriņš, “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes” RTU, 2007, 100 lpp.; 

 J.Smirnovs, Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības metodiskais materiāls. – Rīga – 
2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 

 A.Paeglītis, Tiltu inspekcijas un pārbaudes. Tālmācības metodiskais materiāls. RTU 2007, 100 lpp. 

 A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar koka laiduma konstrukciju” izstrādāšanai. 
2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Tērauda konstrukciju aprēķins pēc LVS EN 1993 „Tērauda konstrukciju projektēšana” 
prasībām” Metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādāšanai, 109 lpp, 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar tēraudbetona laiduma konstrukciju” 
izstrādāšanai. 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Dzelzsbetona tiltu konstrukciju aprēķini” Metodiskie norādījumi kursa projekta 
izstrādāšanai, 49 lpp, 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar dzelzsbetona laiduma konstrukciju” 
izstrādāšanai. 2010.g., publicēts ORTUS. 

 A.Paeglītis lekciju prezentāciju (Poverpoint vidē) priekšmetos „Tilti un inženierbūves (pamatkurss)”, 
„Tilti un inženierbūves (speckurss)” publikācija ORTUS. 

Citās RTU struktūrvienībās strādājošā akadēmiskā personāla mācību metodiskie materiāli un zinātniskās 
publikācijas ir pieejamas ORTUs datu bāzēs. 

8.4  Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs   

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieni ir:  

• Ceļu satiksmes drošība. 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte. 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi. 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās zinātnisku un tautsaimniecisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā: Par svarīgākām uzskatāmas šādas aktivitātes: 

 Līgums Nr. L6946 ar Jūrmalas domi " Tilta pār Lielupi Jūrmalā pārbaude ar slodzi " projekta izstrāde. 
Izpildes laiks : 2007.g. jūnija līdz 2005.g.decembrim. (vadītājs A.Paeglītis) 

 Līgums Nr. L7015 ar Rīgas domi "Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes vadības attīstības koncepcijas 
2008.-2018. gadam " projekta izstrāde. Izpildes laiks : 17.09.2007. līdz 30.05.2008. (vadītājs 
J.Naudžuns) 

 RTU iekšējie zinātnes līgumi Nr. ZP 2007/03, "Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās izpēte ar 
3-aksiālo cikliskās spiedes testu"  (vadītājs J.Naudžuns) 

 L7440 e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. (vadītājs J.Smirnovs) 
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 L7441 Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā realizācijas gada izvērtējums. – 
2008.  (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7181 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robežakm.1.2 pārbaude ar 
slodzi”, pasūtītājs AS „Merko Ehitus filiāle Latvijā 2007 – 2008.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7302 Tilta pār Gauju a/c Ādaži – Kadaga pārbaude ar slodzi, pasūtītājs SIA  Rīgas tilti”, 2007.g. 
(vadītājs A.Paeglītis) 

 L7270 Rekomendāciju izstrāde Eirokodeksu 2.daļas nacionālajiem pielikumiem, pasūtītājs – VAS 
„Latvijas Valsts ceļi, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7476 ar  SIA MATaka par Ceļa pārvada uz a/c A5 Rīgas apvedceļš – Babīte pār a/c A10 Rīga – Ventspils 
pārbaudi ar slodzi (vadītājs A.Paeglītis) 2008.g. 

 L7556 ar Latvijas Valsts ceļiem par Eirokodeksu adaptāciju un Nacionālo pielikumu izstrādāšanu. 
2009.g. (vadītājs Prof. A.Paeglītis 

 Valsts pētījumu programmas 2010.10-4/VPP-5  „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un 
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts „Drošas un 
ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA)” 2010 – 2014.g. (projekta vadītājs 
prof. A.Paeglītis) 

Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie pētījumi par tiltu un citu 
inženierbūvju ilgmūžību un darbspēju (A.Paeglītis, J.Naudžuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek 
veikti Rīgas asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīts doktorants V.Haritonovs. 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs atskaites periodā: 

 RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi 
un tilti”. 11. oktobrī, 2007. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

 International conference EcoBalt ‘2008. Riga, May 15-16, 2008. (Gode K.); 

 IABSE symposium „Improving Infrastructure Worldwide” Weimar , Germany, September 19-21, 2007 (prof. A.Paeglītis) 

 6
th

 AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. (prof. 
J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns); 

 The 7
th

 International Conference  „Environmental Engineering” May 22 – 23,2008, Vilnius, (prof. J.Smirnovs - Starptautiskās 
zinātniskās komitejas loceklis). 

 RTU Jauno Tehnoloģiju un inovācijas konference Rīga 2007. gada 26. septembris. (prof. J.Naudžuns, V.Haritonovs). 

 Konference „Transport Research Arena Europe 2008”. Ljubljana, Slovenia, 21-24 April 2008 (V.Haritonovs). 

 „25th Winter Road Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija (B.Jeļisejevs). 

 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā (Paeglītis, Smirnovs, Gode, Haritonovs)  

 RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference. Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi 
un tilti”. 15. oktobrī, 2008. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudžuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

 PIARC Technical congress, Czech republic, 09/2009 (Jeļisejevs) 

 17th Congress of IABSE „Creating and renewing urban structures” Chicago, USA, September 17-19, 2008 (prof. A.Paeglītis) 

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas atskaites periodā: 

 Zariņš A., Naudžuns J. Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās problēmas, RTU Zinātnisko rakstu krājumā 
“Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g 
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 A.Paeglītis, V.Zvejnieks, G.Šahmenko, Light Weight Concrete Application in Latvian Bridges, Proc. of fib Symposium 
“Concrete structures: the Challenge of Creativity”. Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 lpp. 

 A.Paeglītis, Two new bridges over Highway near Riga, Proc. of  IABSE Symposium “Metropolitan Habitats and Infrastructure”, 
September 22-24, 2004, Shanghai, China, 6 lpp. 

 Kains G., Smirnovs J. Ceļu satiksmes analīze uz autoceļiem ar paplašinātu nomali, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra 
un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g 

 Mežinieks K., Smirnovs J. Inteliģento transporta sistēmu izmantošanas iespēju analīze Latvijā, RTU Zinātnisko rakstu krājumā 
“Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g 

 Straupe V., Paeglītis A. Simetrisku vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu analītiska izpēte, RTU Zinātnisko rakstu krājumā 
“Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, sējums 5, 2004.g. 

 D.Čygas, A.Laurinavicius, D.Ziloniene, J.Smirnovs. Possibilities to reduce plastic deformations in the structures of Lithuanian 
towns and built-up areas street pavement. // Selected papers. The 6

th
 International conference Environmental Engineering. 

Vilnius – 2005., p.532 – 536.  

 A.Paeglitis, G.Sahmenko, Light weight concrete application in bridges, Proc of. International Conference “Concrete for 
Transportation Infrastructure” held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 2005, p. 151 – 158, Thomas 
Telford, 2005 

 K.Gode, A.Paeglītis, Spriegota dzelzsbetona lentveida konstrukciju pielietojuma analīze gājēju tiltos, RTU Zinātniskie raksti, 
2.sērija, Arhitektūra un zinātne, 6.sējums, 2005.gads. 107-114 lpp. 

 A.Paeglitis, Development of timber bridges in Latvia, Proc. Of NFV Conference on Timber bridges, 28-30 Sept. 2005, Hamar, 
Norway 

 A.Paeglitis, The use of Eurocodes in transportation infrastructures in Latvia, Eurocodes building the Future, Proc. Of 
Workshop on the Adoption of the Eurocodes in the EU New Member, Accession and Candidate Countries, 7-9 November 
2005, Ispra, Italy 

 Ainars Paeglitis, Genadijs Sahmenko. Bridges with lightweight Aggregate Concrete Structures. //The Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Aldis Lama, Juris Smirnovs, Juris Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States. // The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, 2006, Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Atis Zarins  The Dynamic approach to evaluation of visual road image.// The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 
2006, Vol.1, No.2, p. 109-114. 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns. Investigation of Pavement routing formation.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road 
conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 J.Smirnovs, N.Rancāns. Analysis of usage experience of soft and emulsion asphalts.// Proc. Of the 26-th International Baltic 
Road conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 J.Varna, J.Smirnovs. Postgraduation training of Road Engineers in Riga Technical University.// Proc. Of the 26-th International 
Baltic Road conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 B.Jelisejevs. Comparative Environmental assessment of road de-icing measures.// Proc. Of the 26-th International Baltic 
Road conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 N.Rancans, J.Smirnovs. Experience of using of cold emulsion mix in the republic of Latvia // The Baltic Journal of Road and 
Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, No 2, p.103 – 107. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- examples of Estonia and Latvia. Proceedings 
of ICTCT 19. workshop „National traffic safety programs: concepts and practice”  in Minsk (2006) – 11 p. (Zin. komitejā 7 
valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami www.ictct.org ). 

 A.Lama, J.Smirnovs, J.Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. 
Vilnius – 2006, Vol I, No 1, p. 63 – 68. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. 
Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. Sējums 7. – Rīga – 2006. – 143 – 149lpp. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 1407-7329 

http://www.ictct.org/
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 J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudžuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road Traffic Safety Programme implementation in 
Latvia. // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-427X. 
(Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku Latvijā analīze // RTU zinātniskie 
raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8. – Rīga – 2007. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 1407-7329. 

 Haritonovs V., Skuķis E., Naudžuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas 
ātruma  un temperatūras // RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. ISSN 1407 -7329 
(Redkolēģijā 5 valstu pārstāvji). 

 Gode K., Paeglītis A.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing salts”. Starptautiskā konference EcoBalt ‘2008. 
Rīga, 15.-16. maijs, 2008. Tēžu krājums, 34.lpp. 

 J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in Latvia. – 6
th

 AECEF Symposium on Civil 
Engineering Education in Changing Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

 V. Haritonovs, J.Smirnovs, J. Naudžuns. Investigation of the dynamics of permanent deformations for the AC 11 asphalt 
mixtures RTU Scientific proceedings. Construction Science. 2008. (iesniegta) 

 Matthews S., Paeglitis A., and other  „Conrete structure management: Gude to ownership and good practice”, fib Bulletin 44, 
2008, 201 lpp. 

 B.Jeļisejevs „Enviromental aspects of road de-icing” Proc.of 25th Winter Road Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija 

 J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļu satiksmes drošības analīze Latvijas pilsētās, RTU zinātniskie raksti, 8. sējums 
“Būvzinātne”. Rīga 2007. 79. -37. lpp. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs, Assessment of road safety level on Latvia’s main highways, Proc.of 21
st

 ICTCT Workshop in Riga, Latvia, 
on 30 – 31 October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 

 T.Grigorjeva, A.Juozapaitis, Z.Kamaitis, A.Paeglitis. Finite element modeling for static behavior analysis of suspension bridges 
with varying rigidity of main cables, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol.3 Nr.3, 2008, pp.121-128 

 B.Jeļisejevs, Main steps in technological development of road winter maintenance in Latvia,  Proc. Of PIARC Technical 
congress, Czech republic, 09/2009; 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs, Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement, Tēžu izdevums, 27. 
Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Lāma, J.Smirnovs, J.Naudžuns, Evaluation of implementation of “Road safety program in Latvia 2007 – 2013”, Tēžu 
izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, Concrete filled steel tubs for bridge structures, Tēžu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 
2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some new bridges in Latvia, 27. Tēžu izdevums, Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry arch bridge over Venta River in Kuldiga, Tēžu izdevums, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Gode, A.Paeglītis, Investigation od carbonation and chloride ingress in concrete bridges in Latvia, Tēžu izdevums, 27. 
Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 R.Lacis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with glue laminated deck, Tēžu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs. Evaluation of road traffic safety leve in the state main road network of Latvia. // The Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2009, Vol 4, No 4, p.156 – 160. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 13 valstu pārstāvji). 

 V.Haritonovs, J.Smirnovs, J.Naudžuns. Study of the Dynamics of Permanent Deformations for the AC and SMA asphalt 
mixtures. // RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 10, Rīga 2009 – 57. – 64 lpp. ISSN 1407 -7329 

 V.Haritonovs, J.Smirnovs, J.Naudžuns. Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement // The Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2010, Vol 5, No 1, p.38 – 42. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 13 valstu pārstāvji) 
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8.5 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

RTU Būvniecības fakultātē akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR likumdošana un RTU Satversmē 
noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likuma” 32., 36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas atbilstības rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieņemti 2000.gada 3.oktobrī un tā grozījumiem) „Noteikumi par 
prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” fakultāte motivē 
mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kā arī piedalīties starptautiskās konferencēs un 
apmācības kursos.  

Būvniecības fakultātē apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties 
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas speciālos kursos vai 
semināros Latvijā un ārvalstīs, piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, piedaloties 
starptautiskos projektos, citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā konsultantiem, kā arī katru gadu 
piedaloties RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs un metodiskajos semināros. 

Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas mācību procesā.  

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik Būvniecības 
programmas doktorantūrā studē 38 doktoranti, no kuriem 5 ir Ceļu un tiltu katedras doktoranti. Katram pilna 
laika dienas nodaļas doktorantam ir sava darba vieta, kas tiek aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, 
printeri, kopētāju. 

Personāla spējas un motivācija iesaistīties stratēģijas īstenošanā ir veiksmes atslēga un pamats atsaucīgas un 
atbalstošas universitātes vides veidošanā un uzturēšanā. 

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

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Transportbūves” finansēšanas avoti ir budžets un studiju maksa. 
Studiju programmā katru gadu 30 budžeta vietas, bet pārējo studentu apmācība notiek par maksu. 
2009/2010.m.g. studiju maksa bija 2925.00 Ls par mācību gadu. 

Būvniecības fakultātē ir pietiekošs auditoriju skaits ar materiāli tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu lekciju un 
praktisko nodarbību realizāciju. Arī iekārtu, instrumentu un datoru skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu studiju 
priekšmetu praktisko un laboratorijas darbu īstenošanu, kā arī bakalauru darbu un inženierprojektu izstrādi. 

Fakultātes ēkā atrodas RTU bibliotēkas Būvniecības filiāle, kas nodrošina mācību procesu ar tehnisko un 
normatīvo literatūru. 

10. Ārējie sakari 

10.1  Sadarbība ar darba devējiem 

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem, transportbūvju nozares firmām un uzņēmumiem, tādiem, kā VAS 
„Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas ceļu uzturētājs”, Rīgas domes Satiksmes departaments, VAS „Ceļuprojekts”, 
AS „ACB”, AS „Binders”, AS „Latvijas tilti”, SIA „Tilts”, SIA „Rīgas tilti” un citiem,  tiek realizēta šādos veidos:   



Maģistra  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 37 
 

 Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti trīspusējie sadarbības līgumi starp programmas direktoru, 
studentu un uzņēmumu, kurā students iziet praksi. Tiek veikts darbs ar firmu un uzņēmumu 
vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu prakšu vietu skaitu. 

 Darba devēji atbalsta mācību ekskursiju organizēšanu būvobjektos. 

 Darba devēji atbalsta akadēmisko personālu ar zinātnisku pētījumu pasūtījumiem nozarei svarīgu 
problēmu risināšanai. Šajos pētījumos tiek iesaistīti gan pasniedzēji gan studenti.  

Darba devēji, kopumā, absolventu teorētisko un praktisko sagatavotību vērtē pozitīvi. Darba devēji labprāt 
turpina sadarbību ar studentiem pēc prakses laika beigām.  

10.2  Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Ceļu un tiltu katedrai, kā maģistra profesionālo studiju programmas „Transportbūves” realizētājai ir cieši 
sakari ar Tallinas Tehnoloģijas universitātes Ceļu katedru (vad. Prof. Andruss Āviks) un Viļņas Gedemina 
Tehniskās universitātes Vides fakultātes Ceļu katedru (vad. Prof. Alfredas Laurinavičus). Viļņas Gedemina 
Tehniskās universitātes Vides fakultātes dekāns prof. Donatas Čigas ir Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis, 
kas piedalās, maģistru darbu novērtēšanā.   

 Atskaites periodā veikta šāda sadarbība: 

 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Lekcija ”Transporta situācija Latvijā” 
(prof. J.Smirnovs).  

 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloģiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes drošības aktuālie jautājumi 
Latvijā” (prof. J.Smirnovs). 

 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā” bakalaura profesionālo 
studiju programmas „Transportbūves” V kursa studentiem  uzstājās Tallinas Tehnoloģiskās 
universitātes docents Dago Antovs. 

 2009.g. 7.maijs. Tallinas Tehnoloģijas universitāte. Lekcija: „Autoceļu drošība un seguma saķere” 
(prof. J.Smirnovs). 

 Profesors J.Smirnovs tika iesaistīts AIKNC novērtēšanas komisijas ekspertu grupā kā vadītājs. 
Novērtēšanas komisija izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība”.  

Cita veida starptautiskā sadarbība atskaites periodā: 

 Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) – Prof. J.Smirnovs, RTU Būvniecības 
fakultātes pārstāvis (no 2005.gada).  

 Association of European Civil Engineering Education and Training (EUCEET), Prof. J.Smirnovs,  RTU 
Būvniecības fakultātes pārstāvis (no 2006.gada). 

 International Cooperation On Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT) Prof. J.Smirnovs, biedrs 
(no 1995.gada) Sekretariāta adrese: ICTCT Secretariat Danhausergasse 6/4 A-1040 Vienna, Austria 
http://www.ictct.org/ . 

 Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), Prof. J.Smirnovs, 2010.gada stipendiātu 
izvērtēšanas komisijas nacionālais eksperts. 

 Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  loceklis - prof. A.Paeglītis. 

http://www.ictct.org/
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 Starptautiskās tiltu un būvju asociācijas (IABSE) Latvijas nodaļas vadītājs – prof. A.Paeglītis. 

 J.R.Naudžuns, A.Paeglītis, A.Zariņš un J.Smirnovs ir starptautiskā žurnāla „Baltic Journal of Road and 
Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĢTU, TTU un Baltijas ceļu asociācija, redkolēģijas locekļi. 
Žurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi īsā laikā žurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific 
Master List” un „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” 
datu bāzē tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie dažādu zinātņu nozaru zinātniski pētnieciskie žurnāli ar 
augstu citēšanas indeksu. Informāciju par žurnāla iekļaušanu. 

 Laika periodā no 2001.gada prof. J.Naudžuns un prof. J.Smirnovs piedalījās starptautiskā projektā 
European Civil Engineering Education and Training (EUCEET). Atskaites periodā ir īstenoti projekti 
EUCEET II un EUCEET III (www.euceet.eu). 

11. Sadarbības līgums ar citu akreditētu augstskolu  
Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par to ka puses apņemas  nodrošināt 
turpināt RTU studiju programmu apguvi Partnera studiju programmas ietvaros, ja RTU studiju programmas 
īstenošana RTU tiek pārtraukta. 

12. Programmas attīstības plāns 

12.1.  Iepriekšējo pašnovērtējuma ziņojumu priekšlikumu īstenošana 

2009/2010. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti iepriekšējā gada 

pašnovērtējumā, to starpā:  

o Studiju pilnveidošanai 

 Sagatavoti dokumenti programmas pārakreditācijai; 

 Katedra turpina piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, kas veic pētījumus 
Eiropas būvinženieru apmācības pilnveidošanai. 

 Izpildīts un pārpildīts maģistru uzņemšanas plāns. 

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Iegūts valsts pētījumu programmas: „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un 
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts Nr.4 
„Drošas un ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (DIATIA)”. 

 Katedras darbinieki noslēguši vairākus līgumus ar Ražošanas uzņēmumiem par ceļu noturības, 
satiksmes organizācijas un tiltu nestspējas pētījumiem.  

o Saimnieciskai attīstībai: 

o Pasūtīti un apmaksāta logu nomaiņa auditorijās. 

o Divās auditorijās nomainīti multivizuālie projektori un nomainīti tos apkalpojošie datori. 

12.2  Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 

Studiju programmas attīstības plāna stratēģiskie mērķi atbilst RTU Senāta apstiprinātajiem „RTU darbības 
stratēģiskie mērķiem un uzdevumiem”, kas ietver studiju kvalitātes un prestiža papaaugstināšanu, kā arī 
nodrošinātu augsto tehnoloģiju izstrādi un realizēšanu. 
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Bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” attīstības plāns ietver šādus pasākumus: 
o Studiju pilnveidošanai: 

 Analizēt studentu ik semestru aptauju rezultātus un ieviest atbilstošas izmaiņas mācību 
procesa organizācijā. 

 Sagatavot reklāmas bukletus par studijām „Transportbūvju” programmā, kā arī reklāmas 
pasākumus, lai piesaistītu vairāk abiturientu programmas apgūšanai RTU. 

 Aprīkot auditorijas ar nepieciešamo datortehniku, datorprogrammām un normatīvo literatūru, 
lai nodrošinātu maģistru darbu izstrādāšanai nepieciešamo pētījumu veikšanu.    

 Izstrādāt metodiskos norādījumus maģistra darbu izstrādāšanai. 

 Turpināt darbu pie mācību-metodisko materiālu pilnveidošanas un jaunu materiālu 
sagatavošanas un izdošanas. 

 Maģistru darbu kvalitātes uzlabošanai atjaunināt metodiskos norādījumus ar jaunām atziņām 
un rekomendācijām. 

 Izstrādāt vienotus maģistra darbu novērtēšanas kritērijus, lai uzlabotu darbu recenziju un 
novērtēšanas kvalitāti.  

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Sekmēt akadēmiskā personāla dalību zinātniskās un metodiskās konferencēs, kā arī sniegt 
atbalstu zinātnisko publikāciju izstrādāšanai. 

 Iesniegt piedāvājumus Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos valsts pētījumu konkursos. 

 Censties iegūt pasūtījums zinātnisko līgumdarbu darbu veikšanai firmu un uzņēmumu 
vajadzībām. 

 Piesaistīt maģistrus zinātnisko pētījumu veikšanai. 

 Aktīvi iesaistīties Transporta un mašīnbūves  Valsts nozīmes pētniecības centra izveidošanā. 

o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju projektoriem, 
baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma ietvaros. 

  

 

Programmas direktors 

RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 

Profesors, Dr.sc.ing.  Ainārs Paeglītis 

 

2010.gada 31.maijā. 
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4. Akadēmiskā personāla saraksts 
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Akadēmiskā personāla saraksts 

Nr. 
Kods  Priekšmets  KP 

Atbildīgais 
mācībspēks 

Zinātniskais 
nosaukums 

Zinātniskais 
grāds 

Pamatdarbs 
RTU 

 
A  

Programmas obligātie 
priekšmeti  

8   
   

1. 
BKA516 

Galīgo elementu metode 
(vispārīgs kurss) 

4  
 Jevgēņijs 
Barkānovs 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

2. 
BKA515 

Mūsdienu materiāli 
konstrukciju projektēšanā 

4   Andris Čate 
Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

3. BTB602 Satiksmes ceļi 2  Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 
4. 

 
Autoceļu satiksmes 
drošība (kursa projekts) 

2  
Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

5. 
BTB426 

Inženierbūvju apsekošana 
un pārbaudes 

2 
Ainārs Paeglītis Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

6. 
BTB403 

Ievads transporta plūsmas 
teorijā 

4 
Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

7. 
BTB450 

Autoceļu satiksmes 
drošība 

4 
Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

8. BTB449 Transportbūvju estētika 2 Ainārs Paeglītis Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 
9. 

BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2 
Atis Zariņš Assoc. 

Profesors 
Dr.sc.ing. pamatdarbs 

10. BTB410  Sliežu ceļi ostās 2 Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 
11. 

BTB428 Ceļu būvmateriāli 2 
Aleksandrs 
Korjakins 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

12. 
BTB506 Būvmateriāli specbūvēm 2 

Aleksandrs 
Korjakins 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

13. HSP446  Pedagoģija 2  Anita Lanka Profesore Dr. paed. pamatdarbs 

14. 
HSP484 Psiholoģija 2  

Airisa 
Šteinberga 

Docente Dr.psych. pamatdarbs 

15. D  Prakse  6  Ainārs Paeglītis Profesors Dr.sc.ing.  

16. BTB002 Maģistra darbs 20  Ainārs Paeglītis Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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Akadēmiskā personāla saraksts papildus apgūstamajiem priekšmetiem 

Nr. 
Kods  Priekšmets  KP 

Atbildīgais 
mācībspēks 

Zinātniskais 
nosaukums 

Zinātniskais 
grāds 

Pamatdarbs 
RTU 

1. 
BTB451 

Varbūtības teorija 
inženieraprēķinos 

2  
Ainārs 
Paeglītis 

 Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

2. 
IDA117 Darba aizsardzības pamati 1  

Urbāne 
Valentīna 

Asociētais 
profesors 

Dr.sc.oec. pamatdarbs 

3. 
BTB452 

Autoceļu projektēšana 
(pamatkurss) 

4  Atis Zariņš 
Asociētais 
profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

4. 
BTB425 

Tilti un inženierbūves 
(pamatkurss) 

4  
Ainārs 
Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

5. 
BTB453 

Transportbūvju pamati un 
pamatnes 

2  
Ainārs 
Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

6. 
BTB352 

Ceļu būvniecība 
(pamatkurss) 

2  Atis Zariņš 
Asociētais 
profesors 

Dr.sc.ing. pamatdarbs 

7. 
BTB353 

Autoceļu būvniecība 
(pamatkurss) 

3  
Atis Zariņš Asociētais 

profesors 
Dr.sc.ing. pamatdarbs 

8. BTB409 Transports un vide 2  Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

9. 
BTB415 

Ceļu ekspluatācija 
(ievadkurss) 

4  
Atis Zariņš Asociētais 

profesors 
Dr.sc.ing. pamatdarbs 

10. 
BTB454 

Autoceļi (studiju projekts 
I) 

2  
Atis Zariņš Asociētais 

profesors 
Dr.sc.ing. pamatdarbs 

11. 
BTB457 

Autoceļi (studiju projekts 
II) 

2  
Atis Zariņš Asociētais 

profesors 
Dr.sc.ing. pamatdarbs 

12. 
BTB458 Koka tilti (studiju projekts) 2  

Ainārs 
Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

13. 
BTB459 

Dzelzsbetona tilti (studiju 
projekts) 

2  
Ainārs 
Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

14.   Autoceļu segas 2 Juris Smirnovs  Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

15 
BTB403 

Ievads transporta plūsmas 
teorijā 

4  
Juris Smirnovs Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

16. 
 

Autoceļu būvniecības 
plānošana un 
organizēšana 

2 
Atis Zariņš Asociētais 

profesors 
Dr.sc.ing. pamatdarbs 

17. 
D  Prakse  26  

Ainārs 
Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

18. 
E  

Gala / valsts 
pārbaudījums  

6  
Ainārs 
Paeglītis 

Profesors Dr.sc.ing. pamatdarbs 

 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=15746
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
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5. Akadēmiskā personāla biogrāfijas (CV) 
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RTU akadēmiskās amatpersonas dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)   

 

1. Vispārīgās ziņas: 

 

Vārds, uzvārds: Ainārs Paeglītis 

Personas kods: 300554-10144 

Dzimšanas vieta: Rīga 

Dzīves vietas adrese: Murjāņu iela 39, Rīga LV-1024, Latvija 

 
Izglītība: 

Datums (no – 

līdz) 

Izglītības iestādes nosaukums Specialitāte Iegūtais grāds vai diploms 

1972 - 1977 Rīgas Politehniskais institūts Autoceļi Satiksmes ceļu inženieris, Dipl.  Nr. AI 235973 

1989  Rīgas Politehniskais institūts Cieta ķermeņa 

mehānika 

Inženierzinātņu doktora diploms Nr. B-D 000062 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Profesors, Dr.sc.ing. 

 

Darba vieta: 

Datums (no – līdz) Darba vieta Amats 

2005 līdz šim laikam Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un 

tiltu katedra 

 Profesors,  katedras vadītājs  

2002 - 2005 Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un 

tiltu katedra 

Asociētais profesors. 

1984 - 2002 Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu un 

tiltu profesora grupa 

Lektors, Docents 

1981 - 1984 Rīga Politehniskais institūts, 

Būvmehānikas katedra, Ceļu, tiltu un 

ģeodēzijas katedra 

Vec. pasniedzējs 

1979 - 1981 Rīga Politehniskais institūts, Ceļu, tiltu 

un ģeodēzijas katedra 

Inženieris 

1978 - 1979 Projektēšanas institūts 

„Latgioprogorstroj”  

Inženieris 

 

Valodas prasmes: 

Valoda angļu vācu krievu 

runātprasme laba vidēja laba 

lasītprasme laba laba laba 

rakstītprasme laba vidēja vidēja 

 

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

 

Starptautisko pētījumu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs: 

ESF projekts 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 

programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” 

(2006 – 2008.g.) projekta vadītājs. 

Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un 

zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs: 

11 RTU līgumdarbu vadīšana. 

Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai 

vadītājs: 

1. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 

2. Latvijas Būvinženieru savienības biedrs; 

Saņemtie patenti un licences: Nav. 

Nozīmīgākās publikācijas: 1. A.Paeglitis, G.Sahmenko, Bridges with lightweight aggregate concrete structures, 

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, Nr.1, pp.55 – 61. 

2. K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
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kalpošanas laiku Latvijā analīze,  RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un 

būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8.  Rīga, 2007. 

3. T.Grigorjeva, A.Juozapaitis, Z.Kamaitis, A.Paeglitis. Finite element modelling for 

static behaviour analysis of suspension bridges with varying rigidity of main cables, 

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol.3 Nr.3, 2008, pp.121-128 

Monogrāfijas: 1. A.Paeglītis, A.Gailis, Tiltu specifikācijas 2005, RTU izd. 2006,300 lpp. 

2. A.Paeglītis, A.Gailis  Tiltu nestspējas minimālā akceptējamā līmeņa noteikšana 

Valsts autoceļos, 2006, RTU izdevniecība, 54 lpp. 

3. Matthews S., Paeglitis A., and other , fib Bulletin 44,  Conrete structure 

management: Gude to ownership and good practice , 2008, 201 lpp. 

Mācību grāmatas: 1. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija, Mācību metodiskais 

materiāls, Rīga, 2007, 248 lpp. 

2. A.Paeglītis, Transportbūvju pamati un pamatnes, Mācību metodiskais materiāls, 

Rīga, 2008, 97 lpp. 

Starptautiskās zinātniskās konferences ar 

referātu (norādot referāta nosaukumu): 

1. A.Paeglitis, G.Sahmenko, Light weight concrete application in bridges, Proc of. 

International Conference “Concrete for Transportation Infrastructure” held at the 

University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 2005, p. 151 – 158, Thomas 

Telford, 2005 

2. A.Paeglitis, Development of timber bridges in Latvia, Proc. Of NFV Conference on 

Timber bridges, 28-30 Sept. 2005, Hamar, Norway 

3.  A.Paeglitis, The use of Eurocodes in transportation infrastructures in Latvia, 

Eurocodes building the Future, Proc. Of Workshop on the Adoption of the 

Eurocodes in the EU New Member, Accession and Candidate Countries, 7-9 

November 2005, Ispra, Italy 

4. J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 

Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 

Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

Citas konferences ar referātu: 1. Paeglītis A., Gode K.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 

salts”.  Starptautiskā konference EcoBalt „2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. 

2. A.Paeglītis,   Concrete filled steel tubs for bridge structures, Tēžu krājums, 27. 

Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 1 lpp. 

3. E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some new bridges in Latvia, Tēžu krājums, 

27. Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 5 lpp. 

4. R.Lācis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with glued laminated deck, Tēžu krājums, 

27. Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 5 lpp. 

5. K.Gode, A.Paeglītis, Investigation of environmental influence on carbonation and 

chloride ingress in concrete bridge structures, Tēžu krājums, 27. Starptautiskā 

Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 24. – 26.augusts, 2 lpp. 

6. A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry arch bridge over Venta River in 

Kuldiga, Tēžu krājums, 27. Starptautiskā Baltijas Ceļu konference, Rīga, 2009.gada 

24. – 26.augusts, 6 lpp. 

 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem): 

  

  

Vadītie promocijas darbi: 3 promocijas darbu vadība 

Recenzētie promocijas darbi: nav 

Studiju programmas vadīšana: Transportbūvju studiju programma. 

Vadītie maģistra darbi: 12 

Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi 58 

Studiju priekšmeti: Tilti un inženierbūves 4kp, Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes 2kp,  

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko Reinforced concrete structures 2kp 
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izglītības programmu mācībspēks:  

Sagatavotie mācību līdzekļi: Uzdevums un norādījumi kursa projekta „Tilts ar koka laiduma konstrukciju” 

izstrādāšanai, 2010.g.. 

Uzdevums un norādījumi kursa projekta „Tilts ar nepārtrauktu dzelzsbetona laiduma 

konstrukciju” izstrādāšanai, 2010.g.. 

Uzdevums un norādījumi kursa projekta „Tilts ar nepārtrauktu tēraudbetona  laiduma 

konstrukciju” izstrādāšanai, 2010.g.. 

Dzelzsbetona tiltu konstrukciju aprēķini. Metodiskie materiāli kursa projekta 

izstrādāšanai, 2010.g. 45 lpp. 

Tērauda konstrukciju aprēķins pēc LVS EN 1993 un LVS EN 1994 prasībām. 

Norādījumi kursa projekta izstrādāšanai, 2010.g. 100 lpp. 

 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

 

Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, 

profesoru padomju locekļi, zinātnisko 

žurnālu redkolēģijas locekļi: 

Eksperts promociju padomē RTU P-06. 

Viens no redaktoriem zinātniski-pētnieciskajā žurnālā “The Baltic Journal of Road and 

Bridge Engineering”. 

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi 

un eksperti, konferenču organizācijas un 

programmu komiteju vadītāji un locekļi: 

Starptautiskās tiltu un būvju inženieru asociācijas biedrs (IABSE), Latvijas grupas 

priekšsēdētājs; 

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

Amerikas būvinženieru asociācijas  (ASCE) biedrs; 

Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) 104.tehniskās komitejas 8.apakškomitejas 

(TC104/SC8) “Materiāli un sistēmas betona konstrukciju remontam un aizsardzībai” 

loceklis. 

Zinātniskās un tehniskās komitejas loceklis 6. Starptautiskajam kongresam „Ultimate 

Concrete Oppurtunities”, kas notika 2005.gada  5.-7. Jūlijā Dundee, Skotijā.   

Citi augstskolā veicamie pienākumi:  Būvniecības fakultātes domes loceklis, RTU bibliotēkas padomes loceklis. 

 

A.Paeglītis 

2010.gada 4.maijā 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

  
 

 
 

PERSONĀLĀ INFORMĀCIJA   

Vārds  JURIS  SMIRNOVS 

E-mail  smirnovs@bf.rtu.lv 

Nacionalitāte  latvietis 

 

 
DARBA PIEREDZE 

 
  

 Datumi (no – līdz)  2004 - līdz šim laikam  

Darba devējs un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Būvniecības fakultātes dekāns, profesors 

 Darbu veidi  Priekšmeti: - “Ievads transporta plūsmas  teorijā”, „Slieţu ceļi ostās”, „Kustības drošība un 
satiksmes organizācija”, Transports un vide” 

 

 Datumi (no – līdz)  2002 - 2004 

Darba devējs un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Dekāna vietnieks mācību darbā, Ceļu un tiltu katedras vadītājs, Asociētais profesors Ceļu un 
tiltu katedrā, RTU Ceļu būvmateriālu laboratorijas vadītājs 

Darbu veidi 

 

 Priekšmeti: -  “Ievads transporta plūsmas teorijā”, “Transports un vide”, „Slieţu ceļi ostās”, 
„Dzelzceļu izmeklēšana un projektēšana”, „Autoceļu labiekārtošana” 

 

 Datumi (no – līdz)  1992. - 2002  

 Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Dekāna vietnieks mācību darbā, Docents Ceļu un tiltu katedrā 

 Darbu veidi  Priekšmeti: - “Ievads transporta plūsmas teorijā”, “Transports un vide”, „Slieţu ceļi ostās”, 
„Dzelzceļu izmeklēšana un projektēšana”, „Autoceļu labiekārtošana”  

 

 Datumi (no – līdz)  1988 - 1992   

 Darba devējs  un adrese  Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Asistents, Lektors Ceļu un tiltu profesoru grupā 

 Darbu veidi  Priekšmeti: -  “Autoceļu labiekārtošana”, “ Ievads transporta plūsmas teorijā”, „Ģeodēzija”  

 
 

 Datumi (no – līdz)  1984 - 1988  

 Darba devējs  un adrese  Maskavas autoceļu institūts, Ļeņingradas prospekts 64, Maskava 

 Amats  Aspirants 

 Darbu veidi  Zinātniskais darbs 

 

 Datumi (no – līdz)  1982 - 1984  

 Darba devējs  un adrese  Rīgas Politehniskais institūts, Kaļķu ielā 1, Rīgā 

 Amats  Inţenieris, Būvinţenieru Skaitļošanas centrā 

 Darbu veidi  Datortehnikas uzturēšana. 

 
 

IZGLĪTĪBA 
  

  

• Datums (no – līdz)   1977 - 1982 

• Izglītības iestādes nosaukums    Rīgas Politehniskais institūts 

• Specialitāte  Autoceļu 
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• Iegūtais grāds vai diploms  Inţeniera - celtnieka diploms Nr. P 149138 

• Izglītības līmenis  Augstākā 

 

• Datums (no – līdz)   1984.- 1988.  

• Izglītības iestādes nosaukums    Maskavas autoceļu institūts 

• Specialitāte  Autoceļu būvniecība 

• Iegūtais grāds vai diploms  Tehnisko zinātņu kandidāta diploms Nr. TH 112593 

• Izglītības līmenis  Augstākā 

 

• Datums (no – līdz)   1992  

• Izglītības iestādes nosaukums    Rīgas Tehniskā universitāte 

• Iegūtais grāds vai diploms 

 

 Inţenierzinātņu doktora diploms Nr. B-D 000136 

ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA    

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 
  

 KOPĀ, PAR PERIODU NO 2005.– 2009.G. 

1. N.Rancans, J.Smirnovs. Experience of using of cold emulsion mix in the republic of 
Latvia // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, 
No 2, p.103 – 107. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

2. D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- 
examples of Estonia and Latvia. Proceedings of ICTCT 19. workshop „National 
traffic safety programs: concepts and practice”  in Minsk (2006) – 11 p. (Zin. 
komitejā 7 valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami 
www.ictct.org ). 

3. A.Lama, J.Smirnovs, J.Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States // The 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, No 1, p. 63 – 
68. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

4. V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās 
dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. Sērija 2. 
Sējums 7. – Rīga – 2006. – 143 – 149lpp. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) ISSN 
1407-7329 

5. J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudţuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road 
Traffic Safety Programme implementation in Latvia. // The Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-427X. 
(Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

6. Haritonovs V., Skuķis E., Naudţuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma  un temperatūras // 
RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. 
ISSN 1407 -7329 (Redkolēģijā 5 valstu pārstāvji).  

 

 

 

DALĪBA ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS 
  

 Rancāns, J. Smirnovs. Mīksto un emulsijas asfaltu izmantošanas pieredzes analīze 
Latvijas Republikā RTU 47. (2006.g. 12. – 14. oktobris) starptautiskā zinātniskā konference 
(http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc )  

D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- examples 
of Estonia and Latvia. Proceedings of ICTCT 19. workshop „National traffic safety 
programs: concepts and practice”  in Minsk 26th – 27th October  (2006) – 11 p. (Zin. 
komitejā 7 valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami www.ictct.org ). 

N.Rancans, J.Smirnovs. Analysis of Usage Experience of Soft and Emulsion Asphalts. 
Proceedings of 26th International Baltic Road Conference. 28.-30. august 2006. 
Kuressaare  

http://www.ictct.org/
http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc
http://www.ictct.org/
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(http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang=en&nocache=1167749
685  ) 

V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu veidošanās 
dinamikas izpētei RTU 47. (2006.g. 12. – 14. oktobris) starptautiskā zinātniskā konference 
(http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc ). 

Haritonovs V., Skuķis E., Naudţuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu mehānisko 

īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma  un temperatūras RTU 48. (2007.g. 11. – 

13. oktobris) starptautiskā zinātniskās konference; 

V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas 

izpēte asfaltbetona maisījumos AC 11. RTU 48. (2008.g. 13. – 15. oktobris) starptautiskā 

zinātniskā konference) 

LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES UN 
CITU VALSTS PĒTĪJUMU PROJEKTU 

UN PROGRAMMU VADĪBA VAI 
LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ 

 Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013.g. Darba grupas vadītājs – 2006.g. 
www.csdd.lv  

DALĪBA STARPTAUTISKI FINANSĒTU 

PĒTĪJUMU ĪSTENOŠANĀ 
 

 SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” (EUCEET III)  

http://www.euceet.utcb.ro  Vadības komitejas dalībnieks (2006. - 2009.g.) 

ESF projekts 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas 

modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē”.2006. – 2008.g. 

 

ZINĀTNISKO LĪGUMDARBU VADĪBA VAI 
LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ  

 Tiltu un caurteku galveno inspekciju veikšana – 2006., 2007., 2008. gadā 

e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. 

Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā realizācijas gada 

izvērtējums. – 2008.g. 

 

EKSPERTA DARBĪBA LZP VAI 

STARPTAUTISKOS PROJEKTOS 
 No 2005. gada apstiprināts par ekspertu RTU promociju padomē - zinātņu nozarē 

„Būvniecība”. 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM 

AKADĒMISKĀS KONFERENCĒS 
  

 J. Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in Latvia.  35th 
International IGIP Symposium "Engineering Education – the priority for global 
development”, September 18 – 21, 2006, Tallinn, Estonia. 
(http://www.igip.ee/proceedings/workgroup_10.html) 

J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.PAeglitis. Transportation Engineering Education in Latvia. – 6th 

AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. May 28 – 30, 

2008., Vilnius, Lithuania.  

MĀCĪBU GRĀMATU UN MĀCĪBU LĪDZEKĻU 

SAGATAVOŠANA 
 

 MĀCĪBU GRĀMATAS:  

 J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. – Rīga - RTU– 2007. – 104 lpp. 
 J.Smirnovs. Autoceļu satikses organizācija un drošība. 2.daļa. – Rīga -RTU – 2007. – 80 

lpp. 
 J.Smirnovs. Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības metodiskais 

materiāls. – Rīga – 2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 
 J.Smirnovs. Transporta plūsmas teorija. – Rīga – 2008. – 86 lpp. 
 J.Smirnovs. Transports un vide. Autoceļu labiekārtošana. Rīga - RTU – 2008. – 88 lpp. 

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 

ĀRVALSTU UN LATVIJAS 

AUGSTSKOLĀS VAI ZINĀTNISKI 
PĒTNIECĪBAS IESTĀDĒS 

  2007.gada februāris. Būvmateriālu raţošanas uzņēmums STO AG, 
Ehrenbachstr. 1, 79780 Stühlingen, Vācija.  

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRVALSTU   2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Lekcija 

http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang=en&nocache=1167749685
http://www.balticroads.org/conference26/index.php?act=road&lang=en&nocache=1167749685
http://www.rtu.lv/zinatne/konferences/47_programma.doc
http://www.csdd.lv/
http://www.euceet.utcb.ro/
http://www.igip.ee/proceedings/workgroup_10.html
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AUGSTSKOLĀS ”Transporta situācija Latvijā”.  

 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloģiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā”.  

DALĪBA STARPTAUTISKU KONFERENČU 

ORGANIZĀCIJAS KOMISIJU DARBĀ 
  

 European Conference on Mobility Management (ECOMM) – 2006 – organizācijas komisijas 

loceklis 

RTU 47. (2006.g. 12. – 14. oktobris) starptautiskās zinātniskās konferences organizācijas 

komisijas loceklis.  

The 26th international Baltic road conference 2006. – zinātniskās komitejas loceklis 

The 7th International Conference  „Environmental Engineering” May 22 – 23,2008, Vilnius, 

Starptautiskās zinātniskās komisijas loceklis  

RTU 48. (2007.g. 11. – 13. oktobris) starptautiskās zinātniskās konferences rīcības 

komitejas loceklis. 

ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) 

21.konferences Rīgā 30. -31.oktobrī organizētājs. 

DALĪBA ZINĀTNISKO IZDEVUMU 

REDAKCIJAS KOLĒĢIJĀ 
  

 Ţurnāla „The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” redkolēģijas loceklis. 

RTU zinātnisko rakstu „Būvzinātne. Construction Science” redkolēģijas loceklis. 

 DALĪBA STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS, 
AKADĒMISKĀS UN PROFESIONĀLĀS 

APVIENĪBĀS 
  

 Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) – RTU Būvniecības 
fakultātes pārstāvis (no 2005.gada)  

Association of European Civil Engineering Education and Training (EUCEET) RTU 
Būvniecības fakultātes pārstāvis (no 2006.gada) 

International Cooperation On Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT) biedrs (no 

1995.gada) Sekretariāta adrese: ICTCT Secretariat Danhausergasse 6/4 A-1040 Vienna, 

Austria http://www.ictct.org/  

Latvijas Būvinţenieru Savienības biedrs (kopš 2006.gada). 

 
24.03.2009        JURIS SMIRNOVS 

                          
  

http://www.ictct.org/
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 
Vārds :      Atis Zariņš  
 
Izglītība:  

Gads: 1995 -2006   
Iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte 
Specialitāte – Transports un satiksme 
Iegūtais grāds, diploms: Inženiezinātņu doktors būvniecībā 
 
 Gads: 1991.-1994.  
Iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte  
Specialitāte - Autoceļi 
Iegūtais grāds, diploms: Inženierzinātņu Maģistrs būvniecībā 
 
Gads: 1982.- 1989.   
Iestāde: Rīgas Politehniskais institūts  
Specialitāte - Autoceļi 
Iegūtais grāds, diploms: Inženieris - celtnieks 
 

Profesionālā un organizatoriskā darbība:  
 
 Gads: kopš 1998  
Iestāde: SIA “Inženierbūve” 
Amats: inženieris, projektu vadītājs 
 Gads: 1989.g.jūl. - 1991.g. nov.  
Iestāde: projektēšanas firma "Agroprojekts" 
Amats:  inženieris, ceļu projektēšanas nodaļā 
 Gads: 1991. - 1992.  
Iestāde: projektēšanas firma "Zemesprojekts" 
Amats: inženieris, zemes ierīkotājs 
 Gads: 1998-2004.  
Iestāde: AS “Agroprojekts,  AS “Ceļuprojekts”, BRD projekts”  
Amats: inženieris- konsultants 
 
Profesionālā darbība autoceļu projektēšanā (2000 – 2010):  
 

Līguma nosaukums, adrese Līguma izpildes 
gads 

Amats 

Jasmīnu ielas jaunbūve Stopiņu novada Dreiliņos 2007 Projekta vadītājs 

Rēzeknes pulka ielas dambis. Tilta iela Jūrmalā no Tvaikoņu ielas līdz dambim 2007. Būvprojekta daļas 
vadītājs 

Ogļūdeņraţu izpētes tehnoloģiskais laukums un pievedceļš Gudenieku pagastā 2007 Būvprojekta daļas 
vadītājs 

Salacas tilta Staicelē a/c P15 Ainaţi-Matīši, Mazās Juglas tilta a/c P8 Inciems-Sigulda-
Ķegums 47.70 km, Abavas vecupes tilta a/c V1452 Dţūkste-Irlava-Jaunsāti 16.00 km, 
Gaujas tilta a/c V235 Smiltene-Vecpiebalga 26.5 km būvprojekti 

2004 Būvprojekta daļas 
vadītājs 
(Ceļu daļa, tiltu pieejas) 

Tilta pār Avīkni a/c V1115 Vītiņi-Vadakste 4.70 km rekonstrukcijas projekts 2004 Būvprojekta daļas 
vadītājs 

A/c Rīgas HES – Jaunjelgava km 0.00 – 8.8 rekonstrukciojas projekts 2004 Projekta vadītājs 

Preču pagaidu uzglabāšanas vietas un plānotās muitas zonas noliktavas ar servisa 
zonu būvprojekts Ludzas raj. Grebņevā. 

2004 Projekta vadītājs 

Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei 2002. Projekta vadītājs 

LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” izstrāde 2002 Darba grupas dalībnieks 

LVS 190-4:2000 „Vairāklīmeņu ceļumezgli” izstrāde 2000 Darba grupas dalībnieks 

LVS 190-3:2008„Ceļu projektēšanas noteikumi Vienlīmeņa ceļumezgli” izstrāde 2008 Darba grupas vadītājs 
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Pedagoģiskā un organizatoriskā darbība:  
 
Gads: kopš 1994  
Iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte 
Amats: 1994-2007 – asistents, lektors, kopš 2007- docents, pētnieks  
kursi: „Autoceļu projektēšana, ievadkurss“ „Autoceļu projektēšana, pamatkurss“, “Autoceļu projektēšana, speckurss”, „Autoceļu 
automatizētā projektēšana”, „Pilsētu ielas un ceļi” 
 
Vadīti bakalaura darbi: 35 
Vadīti maģistra darbi: 6 
Kopš 2010. gada – Ceļu un tiltu katedras doktorantu asistents. 
Projekta vadītājs divos izpētes projektos : L-7566 (sākts 2009g.) un FLPP-09/7 (2009g.) 
 
Publikācijas:  
1. Zariņš A.Traffic safety and driver’s psychophysiology. //In: Proceedings of the Nordic-Baltic Transport Research Conference, vol. 2, 
Session 3, pp. 3-8., Rīga, 2000.  
2. LVS 190-7:2002 Ceļu projektēšanas noteikumi Vienlīmeņu autostāvvietas, A. Zariņš,  J Bidzāns, 2002, VSIA Latvijas Standarts. 
3. Zariņš A.   Ceļa trases projekta līnijas aprakstam lietoto funkciju analīze. //krājumā RTU zinātniskie raksti Arhitektūra un būvzinātne. 
191-194.lpp., – Rīga, RTU, 2001. 
4. A. Zariņš, Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem priekšmetā "Projekti K1 un K2", Rīga, RTU, BF,2006.  
6. Zariņš A.  Automobiļa vadības procesa struktūras analīze.  //krājumā RTU zinātniskie raksti Arhitektūra un būvzinātne., – Rīga, RTU, 
2006. 
7. Zariņš A. The dynamic approach to evaluation of visible road image. 109-114p  //In: The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, -Vilnius, VGTU, 2006. 
8. Zariņš A, Naudžuns. J. , Autoceļu projektēšanas pamatkurss, - Rīga , RTU, 2007. 
9.LVS 190-3:2002 Ceļu projektēšanas noteikumi Vienlīmeņu ceļumezgli, A. Zariņa red.,  2008, VSIA Latvijas Standarts. 
10. A. Zariņš,  Metodiskie norādījumi automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu projektēšanai. Rīga , LVC, 2008. 
 
Pieredze: 
Gads: 1996. mar- jul,  Iestāde: University of Padova, Italy, Institute of Transpotrtation  
Gads: 2007. Sep., Pasākums: WRA, Pasaules Ceļu Kongress, delegāts  
Gads: 2008. apr., Pasākums: EU, 2. Transport Research Arena, delegāts 
Gads: 2008. jun., Pasākums: EU, 7. Eiropas ITS kongress, delegāts 
Gads: 2009. nov., , Pasākums: 4. International Conference on Driver behavior and training, delegāts 
 
 
Citi:  

-Būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr. 20-2018. 
 
2010-04-28 
                                                                          /A. Zariņš/  

  

http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/k1k2.pdf
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

1. Vārds uzvārds:  Jevgenijs Barkanovs 

 

2. Personas kods:  080164-10116 

 

3. Dzimšanas vieta:         Rīga, Latvija 

 

4. Dzīves vieta:               Ieriķu iela 60-131, Rīga, LV-1084 

                                       Tāl.: 67567900 

 

5. Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte 

                                      Materiālu un konstrukciju institūts 

                                      Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 

                   Tāl.: 67089264, Fakss: 67089254, E-mail: barkanov@latnet.lv 

 

6. Izglītība:                       1981. g.      gatavības apliecība ar zeltu medaļu 

                                                       38. Rīgas vidusskola 

                                          1986. g.      inženiera elektromehāniķa diploms ar izcilību 

                                                             Rīgas Politehniskais institūts (Rīgas Tehniskā universitāte) 

                        Aparātu būves un automatizācijas fakultāte 

                                           1993. g.     inženierzinātņu doktora diploms 

 Rīgas Tehniskā universitāte 

 

7. LR zinātniskais grāds, diploms, specialitāte: Dr.sc.ing, diploms B-D No. 000722 

      deformējamo ķermeņu mehānika 

 

8. Praktiskā darbība: 

1986.-1993. g. Rīgas Tehniskās universitātes APRS centra un Materiālu pretestības katedras asistents 

1993.-2002. g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju automatizētas projektēšanas profesora 

grupas pētnieks 

2002.-2005. g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks 

2005.-2008. g. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta asociētais profesors 

2008. g.- Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta profesors 

 

9. Pedagoģiskā darbība: 

Strādājis, kā pasniedzējs kopš 1988. g. Rīgas Politehniskajā institūtā (Rīgas Tehniskajā universitātē) Materiālu pretestības katedrā un 

Materiālu un konstrukciju institūtā. Pasniedzis sekojošos mācību priekšmetus: 

 Materiālu pretestība 

 Elastības teorija 

 Galīgo elementu metode 

 Konstrukciju aprēķina metodes statikā, dinamikā un noturībā 

 Būvkonstrukciju datoraprēķina programmas 

 Svārstību dzišana 

 Maģistra darbs 

 Doktoranta darbs 

 

Izstrādāti sekojošas studiju programmas (programma: Būvniecība, virziens: Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana): RBIB8, 

RBMB8 un RBDB8. 

 

Izstrādāta grāmata “Introduction to the finite element method” (RTU ĀSD 2002, ISBN 9984-32-318-8), kā mācību līdzeklis RTU 

Ārzemju studentu departamenta būvniecības un mehānikas specialitāšu studentiem. 

 

10. Zinātniskā darba virziens: 

Galīgo elementu metode, kompozītmateriāli, konstrukciju dinamika un stiprība, svārstību dzišana, optimizācija. 

 

11. Pieredze projektu īstenošanā (2004. g. - 2010. g.): 

 LZP zinātniskā projekta “Materiālu/konstrukciju īpašību optimizācija un identifikācija” (Nr. 6587.2, 2002. g. - 2004. g.) atbildīgais 

izpildītājs. 

 IZM-RTU pētniecības projekta “Vieglo kompozītmateriālu konstrukciju aktīvā kontrole” (Nr. 7100, 2006. g.) zinātniskais vadītājs. 
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 IZM-RTU pētniecības projekta “Moderno hiperelastīgu materiālu un konstruktīvo komponentu īpašību noteikšana un modelēšana” 

(Nr. 7194, 2007. g.) zinātniskais vadītājs. 

 Taivānas - Latvijas - Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda pētījuma projekta “Moderno kompozīto materiālu īpašību novērtēšana” 

(2005. g. - 2008. g.) zinātniskais vadītājs. 

 Tirgus orientēto pētījuma projekta “Perspektīvā tramvaja vagona virsbūves karkasa konstrukcijas projektēšana un ražošana, 

izmantojot modernas tehnoloģijas” (TOP03-13, 2003. g. – 2005. g.) zinātniskais vadītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Advanced low cost aircraft structures” ALCAS (Integrated Project, 2005. g. – 2009. g.) atbildīgais 

izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Integration of technologies in support of a passenger and environmentally friendly helicopter” 

FRIENDCOPTER (Integrated Project, 2004. g. - 2008. g.) atbildīgais izpildītājs. 

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

 ES 6. programmas projekta “Composites and adaptive structures: simulation, experimentation and modeling” CASSEM (Specific 

Targeted Research Project, 2004. g. - 2007. g.) atbildīgais izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Developing lightweight modules for transport systems featuring efficient production and lifecycle 

benefits at structural and functional integrity using risk based design” DE-LIGHT TRANSPORT (Specific Targeted Research 

Project, 2006. g. - 2009. g.) zinātniskais vadītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Co-ordination action on advanced sandwich structures in maritime transportation” SAND.CORe 

(Coordination Action, 2004. g. – 2005. g.) atbildīgais izpildītājs. 

 ES 6. programmas projekta “Multidisciplinary research and training on composite materials applications in transport modes” 

MOMENTUM (Marie Curie Research Training Network, 2005. g. – 2009. g.) zinātniskais vadītājs. 

 MATERA programmas projekta “Advanced dynamic modelling of adaptive multifunctional materials and structures” ADYMA 

(2009. g. – 2011. g.) zinātniskais vadītājs. 

 

12. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 123 zinātniskās publikācijas 

 

13. Valodu prasme:    latviešu, krievu, angļu, vācu 

 

14. Kvalifikācijas celšana: 

1994., 1995. un 1997. gadā Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros 3 mēnešus strādājis Kaseles universitātē, 1 mēnesi – 

Keiserslauternas universitātē, 3 mēnešus – Magdeburgas universitātē, 1 mēnesi – Halle universitātē Vācijā. 

1996. gadā NATO programmas ietvaros 2 mēnešus strādājis Atēnas Tehniskajā universitātē Grieķijā. 

1997. gadā Vācijas zinātnes akadēmiskās programmas (VW-stipendija) ietvaros 4 mēnešus strādājis Halles universitātē. 

1998. gadā Vācijas zinātnes akadēmiskās programmas (DFG-stipendija) ietvaros 3 mēnešus strādājis Dresdenes Tehniskajā 
universitātē, 2000. un 2003. gadā DAAD programmas (DAAD-stipendija) ietvaros 3 mēnešus strādājis Dresdenes Tehniskajā 
universitātē. 
 
2002. un 2008. gados lasījis lekcijas doktorandiem Dresdenes Tehniskajā universitātē SOCRATES (ERASMUS) programmas ietvaros. 
Piedalījis vairāk kā 40 starptautiskās konferencēs. 
 
15. Sabiedriskās aktivitātes: 

Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes sekretārs kopš 2000. g. 

Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes loceklis kopš 2009. g. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts kopš 2005. g. 

Latvijas Zinātnes padomes eksperts kopš 2008. g. 

 

Starptautiskās konferences „Konstrukciju skaitliskā tehnoloģija” (International Conference on Computational Stuctures Technology: 

http://www.civil-comp.com/conf/cst2008.htm) redkolēģijas loceklis kopš 2006. g. 

 

Starptautiskās konferences „Viedie materiāli un konstrukcijas: matemātiskā modelēšana un skaitļošana” (International Conference on 

Smart Materials and Adaptive Structures: Mathematical Modelling and Computation: http://smart.cassem.lu/) redkolēģijas loceklis kopš 

2008. g. 

 

Japan Prize kandidātu izvirzīšanas komisijas loceklis kopš 2004. g. 

 
16. Balvas: 

1981. g. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas zelta medaļa par teicamiem sekmēm mācībā. 

2010. gada 29. Aprīlis.   

http://www.civil-comp.com/conf/cst2008.htm
http://smart.cassem.lu/
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Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 
Dzīves un darba gājums. 

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

Kaļķu iela 1, LV-1658, Rīga 
Latvija 

Fax:   +371 6708 9254 
Tel.::  +371 6708 9124 
Email: and_cate@latnet.lv 
  
Personas kods: 050752-10516 
Dzimis:  1952. gada 5. jūlijā, Cēsīs 
Ģimene:  sieva Tatjana Čate, dēls – Andris (dzimis 1977.g.)  
Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angļu 

 
Zinātnisko pētījumu virzieni 

 konstrukciju stiprība noturība un dinamika 

 kompozītu materiālu mikromehānika un sabrukums 

 skaitliskās metodes, galīgo elementu metode un konstrukciju datoraprēķini 

 konstrukciju optimizācija 

 materiālu īpašību identifikācija, inversās problēmas 
 

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

tehnikas fakultātē 1975. gadā iegūts inženiera diploms. 

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

 Latvijas zinātņu doktors kopš 1992. gada. 

 Profesors Mehānikas nozares Polimēru un kompozīto materiālu mehānikas apakšnozarē no 2003. 
gada. 

 LZA korespondētājloceklis no 2004.gada. 

 Rīgas Tehniskās universitātes profesors no 2009.gada. 
 

Darba vietas 
 No 1975.-1981. gadam Latvijas Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūta inženieris, 

zinātniskais līdzstrādnieks. 

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

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

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

mailto:and_cate@latnet.lv
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 No 1999. gada asociētais profesors, vadošais pētnieks Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas 
profesora grupa. 

 No 2003. gada profesors Kompozīto materiālu un konstrukciju katedrā. 

 No 2003.gada Kompozīto materiālu un konstrukciju katedras vadītājs. 

 No 2009. gada Materiālu un konstrukciju institūta direktors. 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas 
 
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks: 
 
Eiropas Savienības 5., 6. un 7. Ietvara programmas projektu izpildītājs, atbildīgais izpildītājs, administratīvais 
vadītājs (vairāk nekā 10 projekti): 

 Eiropas Savienības (ES) 6. Ietvara Programmas Integrētais Projekts (IP) : “Tehnoloģiju integrācija lai nodrošinātu 
pasažieriem un videi draudzīgu helikopteru projektēšanu (Integration of Technologies in Support of a Passenger and 
Environmentally Friendly Helicopter)”, FRIENDCOPTER, Nr. 6805 (RTU), Nr. AIP3-CT-2003-502773 (EK), 2004-2009 (54 
mēneši); 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 LZP projekts „Inovatīvu projektēšanas metodiku izstrāde kompozīto konstrukciju ražošanai, ietverot eksperimentālu 
validāciju”, Nr. 09.1262. 
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 Latvijas Republikas IZM projekts  A 7452. 
 Latvijas Republikas IZM projekts  A 7316. 
 Latvijas Republikas IZM projekts  A 7437. 
 Latvijas Republikas IZM projekts  A 7277. 

 
Nozīmīgākās publikācijas: vairāk nekā 150 zinātnisko rakstu autors (SCOPUS datu bāzē Hirsh citēšanas indekss 
h index = 10).  
 
Publikācijas pēdējo 6 gadu laikā: 
1. Rikards R., Abramovich H., Green T., Auzins J., Chate A., Identification of Elastic Properties of Composite Laminates. Mechanics of 

Advanced Materials and Structures,(4)  10 (2003) 335-353. 
2. Barkanov E., Chate A., Finite Element Modelling of Frequency-Dependent Dynamic Behaviour of Viscoelastic Composite Structures. 

In: Final Programme & Book of Abstracts of the 5
th

 International Symposium on Advanced Composites, Corfu, Greece, May 5 – 7, 
2003, pp12 and In: Proceedings of the 5

th
 International Symposium on Advanced Composites, CD-ROM edition, 9 pages. 

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

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

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

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

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

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

9. Barkanov E., Chate A., Ručevskis S., Skukis E., Characterisation of Composite Material Properties by an Inverse Technique. In: 
Proceeding of the 10

th
 International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM10). Eds. Nam S.W., Chang Y.W., Lee 

S.B. and Kim N.J., (Trans Tech Publications Ltd. Switzerland) 4P., ISBN 13:978-0-87849-440-8 , 2007, on CD ROM.  
10. Barkanov E., Chate A., Rucevskis S., Skukis E., Characterisation of Composite Material Properties by an Inverse Technique. Key 

Engineering Materials, 345-346, 2007  1319-1322. 
11. Kalniņš K., Sauka I., Čate A., Tirzīte D., Liepiņa L., Maritime Research Supported by European Union. In: Proceedings of LMA 9

th
 

international Conference “Maritime Transport and Infrastructure”. Riga 19-20 April, 2007, pp. 255-272. 
12. Skukis E., Rucevskis S., Barkanov E., Chate A., Characterisation of Advanced Composite Material Properties by Inverse Technique. 

Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskie raksti (Scientific Proceedings of Riga Technical University), 1.Sērija, Materiālzinātne un 
Lietišķā Ķīmija, Izdevniecība RTU, Rīga, 2007, 22-38 lap. 

13. Barkanov E., Gluhih S., Chate A., Almeida F., Bowering M. C., Watson G., Optimal Weight Design of Laminated Composite Panels 
with T-Stiffeners under Buckling Loads. In: Proceedings of the 6

th
 International Symposium on Advanced Composite Technologies: 

Composites and Applications for the New Millenium (COMP0), Corfu, Greece, 10P., 2007, on CD ROM..  
14. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Inverse Technique based on the Planing of Experiments and Respose Surface Methodology. In: 

Forth International Conference Inverse Problems Modelling and Simulation, Petheye, Turkey, 2008, pp. 22-24. 
15. Kalniņš K., Zīlāns A., Ūbelis A., Tirzīte D., Čate A., Support for Maritime Transport Research within the 7

th
 Framework Programme. 

In: Proceedings of 10
th

 International Conference “Maritime Transport and Infrastructure-2008”, Riga, Latvia, 2008, pp. 234-237. 
16. Kalniņš K., Čate A., FP7 Transport Priority Analysis of the 1

st
 Call and Priorities for the 2

nd
 Call. In: Proceedings “EUROMAR 

BRIDGES”, Žilina, Slovak Republic, 2008, pp. 30-36. 
17. Kalnins K., Bisagni C., Rikards R., Eglitis E., Cordisco P., Chate A., Metamodels for the Optimzation of Damage-Tolerant Composite 

Structures. In: Proceedings of the 26
th

 International Congress of the Aeronautical Sciences (ICAS), Alaska, USA, 6 P., 2008, on CD 
ROM. 

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

19.  Bledzki A. K., Rohleder M., Kirschling H., Chate A., Microcellular Polycarbonate with Improved Notched Impact Strength Produced 
by Injection Moulding with Physical Blowing Agent. Cellular Polymers, 27 2008 327-345. 
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20. Gluhih S., Kovalov A., Barkanov E., Chate A., Elastic Instabilities in Polymer Tube of Resonant Sound Absorbers under Hydrostatic 
Pressure. Vibromechanika. Journal of Vibroengineering, 11 2009 92-104. 

21. Barkanov E., Skukis E., Wesolowski M., Chate A., Characterization of Adhesive Layers in Sandwich Composites by Non-destructive 
Technique. In: Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 38 February 2009, pp. 1-6.  

22. Rucevskis S., Wesolowski M., Chate A., Damage Detection in Laminated Composite Beam by using Vibration Data. 
Vibromechanika. Journal of Vibroengineering, 2009 12 pages (in press). 

23. Rucčvskis S., Wesolowski M., Chate A., Vibration-based Damage Detection in Beam Structure with Mulltiple Damage Locations. 
AVIATION, 13 (3) 2009 61-71. 

24. Wesolowski M., Barkanov E., Rucevskis S., Chate A., La Delfa G., Characterisation of Elastic Properties of Laminated Composites by 
Non-destructive Techniques. In: Proceedings of the 17th International Conference on Composite Materials, 27-31 July, 2009, 
Edinburgh, U.K., 10 pages. 

25. Ručevskis S., Wesolowski M., Chate A. Vibration-based damage identification in laminated composite beams, Rīgas Tehniskās 
Universitātes zinātniskie raksti, 2.Sērija, Arhitektūra un Būvzinātne, 10.Sējums, Izdevniecība RTU, Rīga 2009,  13 lap. (iesniegts). 

26. Wesolowski M., Rucevskis S., Barkanov E., Chate A. Accuracy of Vibration Based Identification Technique used for Damage 
Detection. In: Abstracts of the 20

th
 Annual International SICOMP CONFERENCE on Manufacturing and Design of Composites, 8 – 9 

June, 2009, Nolia City Konferences, Pitea, Sweden, 2 P, 2009, 

 
Konferenču tēzes 
 
Nopublicētas 11 konferenču tēzes starptautiskos semināros, konferencēs un kongresos pēdējo 6 gadu laikā. 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
1. Barkanovs E., Chate A., Finite Element Modelling of Frequency  - Dependent Dynamic Behaviour of Viscoelastic Composite 

Structures. 5th International Symposium of  Advanced Composites, Corfu Imperial Hotel, Corfu, Greece, 5-7 May, 2003. 
2. Barkanov E., Rikards R., Chate A., Finite Element Modelling and Vibration Analysis of Lightweight Structures with Damping. XXXII 

Summer School – Conference „Advanced Problems in Mechanics”, St. Petersburg (Repino), Russia, June 24 – July 1, 2004. 
3. Ruchevskis S., Chate A., Determination of Elastic Properties of Stiffened Composite Shells Form a vibration Analysis.  Conference: 

Deformation and Fracture of Composites (DEC-8) & Experimental Techniques & Design in Composite materials (ETDCM-7), 
United Kingdom  3-6 April 2005. 

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

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

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

7. Barkanov E., Chate A., Ručevskis S., Skukis E., Characterisation of Composite Material Properties by an Inverse Technique. The 
10

th
 International Conference on Mechanical Behaviour of Materials, Busan, Korea, May 27-30, 2007 

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

9. Barkanov E., Chate A., Skukis E., Wesolowski M., Characterization of Viscoelastic Layers in Sandwich Panels by an Inverse 
Technique. 14

th
 International Conference on Composite Structures (ICCS

14
), Melbourne, Australia, November 19-21,2007.    

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

11. Bledzki A.K., Passmann D., Ries A., Chate A., Material Behaviour of Self-reinforced Polypropylene under Impact Load. 14
th

 
International Conference on Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, May 26 – 30, 2008. 

12. Gluhih S., Barkanov E., Chate A., Buckling and Postbuckling Behaviour of Elastomer Tube under Hydrostatic Pressure. 14
th

 
International Conference on Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia, May 26 – 30, 2008. 

13. Ručevskis S., Wesolowski M., Chate A., Vibration-based Damage Identification in Laminated Composite Beams. The 50
th

 
International Scientific Conference of Riga Technical University, Riga, October 11-13, 2009. (accepted). 

14. Ručevskis S., Wesolowski M., Chate A., Damage Detection in Laminated Composite Beam by Using Vibration Data. 8
th

 
International Conference Vibroengineering 2009, Klaipeda, Lithuania, 16-18 September, 2009. (accepted). 

15. Wesolowski M., Barkanov E., Rucevskis S., Chate A., La Delfa G., Characterisation of Elastic Properties of Laminated Composites 
by Non-Destructive Techniques, The 17

th
 International Conference on Composite Materials, Edinburgh, U.K., 27-31 July, 2009. 

16. Wesolowski M., Rucevskis S., Barkanov E., Chate A., Accuracy of Vibration Based Identification Technique Used for Damage 
Detection. The 20th Annual International SICOMP Conference, 8-9 June, 2009, Pitea, Sweden. 
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17. Ručevskis S., Wesolowski M., Chate A., Vibration-based Damage Detection in a Beam Structure with Multiple Damage Locations. 
International Conference Aviation 2009, Vilnius, Lithuania, 16 April, 2009. 

 

Pedagoģiskā darbība 
 
Vadītie promocijas darbi: 

 Andrejs Kovaļovs, ”Helikoptera rotora lāpstiņas aktīvā kontrole vērpes slogojumā”. 90% gatavība.  Darba aizstāvēšana 
plānota 2009.gadā. 

 Sandris Ručevskis, ”Mehānisko īpašību un bojājumu identifikācija kompozitos materiālos”. 90% gatavība. Darba aizstāvēšana 
tiek plānota 2009.gadā.. 

 Oļģerts Ozoliņš, ”Optimāla kompozīto materiālu savienojumu projektēšana”. 75% gatavība. Darba aizstāvēšana tiek plānota 
2010.gada beigās.  

 
Recenzētie promocijas darbi: 
 

 Normunds Tirāns ”Liektu dzelzsbetona elementu pastiprināšana ar kompozīto materiālu uzlikām”. 2007.gads (RTU P-06). 
 Sergejs Tarāsovs ”Nelineāras plaisu problēmas ar pielietojumiem kompozītos un ģeomehānikā”. 2008.gads (Latvijas 

Universitātes Fizikas un astronomijas zinātnes padomē). 
 Jānis Januševskis  „Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā”. 

2008.gads (RTU P-04). 
 
Sagatavotie mācību līdzekļi: 
 

 A.Čate, A. Popovs, ”Konstrukciju ilgizturība”. RTU, 2008.gads, 114 lpp. 
 A.Čate, A. Popovs, „Materiālu ilgizturība”. RTU, 2008.gads, 109.lpp. 
 A. Čate, A. Popovs, ”Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā ”. RTU, 2009.gads, 89.lpp. 

 
Viesprofesors Vācijā: 

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

Organizatoriskā darbība 
 

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

 Eiropas savienības ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) padomes loceklis (pārstāvis no Latvijas). 
 Latvijas Zinātņu padomes „Inženierzinātņu un datorzinātnes” eksperts Inženierzinātnēs. 
 Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomes zinātņu nozarē “Mehānika” apakšnozarē Cietvielu mehānikā loceklis. 
 Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomes zinātņu nozarē “Būvzinātne” apakšnozarē Būvkonstrukcijas loceklis. 
 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes loceklis. 
 Žurnāla „Mechanics of Composite Materials” redkolēģijas loceklis. 
 Žurnāla „AVIATION” redkolēģijas loceklis. 
 Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu „Būvzinātne”, 2.sērija redkolēģijas  loceklis. 
 Starptautiskās konferences Kompozīto materiālu mehānika (2004, 2006, 2008) organizācijas komitejas loceklis.  
 Rīgas Tehniskās universitātes Senāta loceklis kopš 2009.gada. 
 Latvijas Nacionālās mehānikas komitejas valdes loceklis kopš 2009.gada. 

 

Zinātniski pētnieciskais darbs un kvalifikācijas paaugstināšana izglītības projektu ietvaros 
  
 Līdz 2003.gadam vairāk nekā 25 reizes Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā (katra vizīte ne mazāk, kā 1 mēnesis). 
 2003.gada jūlijs –augusts, viesu profesors Kaseles universitātē, Vācija. 
 2003.gada novembris - decembris Kaseles universitāte, zinātniskais darbs, Vācija (projekts WTZ LVA 00/003). 

  
2010. gada 30. aprīlis 
/Andris Čate/ 
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CURRICULUM VITAE 

Dzīves un darba gājums 
 
1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

 
Vārds, uzvārds:  Anita Lanka  

       Dzimšanas dati:   Rīga, 1950. gads 
Dzīves vietas adrese: Jūrmalas 48, „Piņķi”, Babītes pagasts  
Izglītība: augstākā 

 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte   
aspirantūra 

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

 
01/1993 

Iegūtā izglītība: Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds pedagoģijā 

Diploma Nr. C-D Nr. 000617 

 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte  aspirantūra  

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

09/1987 
12/1990 

Iegūtā izglītība: Zinātņu kandidāta grāds pedagoģijā 

 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte  Filoloģijas fakultāte 

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

09/1968 
06/1983 

Iegūtā izglītība:  augstākā ,filologs, pasniedzējs 

Izglītības iestāde Rīgas 49. vidusskola 

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

09/1965. 
06/1968 

Iegūtā izglītība Vidējā izglītība 

 
 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS UN ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 

Profesore, Pedagoģijas zinātņu doktore 
 
 
NODARBOŠANĀS 
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Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

12/2008 
Līdz šim brīdim 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts .   Sociālo 
zinātņu katedra 

Amata nosaukums Profesore, Humanitārā institūta direktore 

Galvenie pienākumi 1.  Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 
priekšmetos: 

 Pedagoģija 

 Augstskolu didaktika 

 Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 

 Mācīšanās metodika 

 Pieaugušo izglītības teorija 
2. Veic zinātniski pētniecisko darbu augstskolu didaktikā un 

arodpedagoģijā. 
3. Vada un koordinē HI struktūrvienību darbību 

 

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

1996 
06/2002 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts Socioloģijas 
un pedagoģijas katedra 

Amata nosaukums docente 

Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 
priekšmetos: 

 Pedagoģiskais process 

 Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 
2.Pārrauga pedagoģisko praksi 

 

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

1995. 
06/1998 

Darba vietas nosaukums Latvijas universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Amata nosaukums docente 

Galvenie pienākumi 1. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

 Audzināšanas teorija 

 A. Ādlera psiholoģijas atziņas pedagoģijā 
2. Vada bakalaura un maģistra darbus pedagoģijā 

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

09/1994. 
07/1995 

Darba vietas nosaukums RPIVA  Sākumskolas katedra 

Amata nosaukums Docente, katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga studiju kursu satura izstrādi un 
ieviešanu atbilstošās studiju programmās. 
2. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 
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 Mācību metodika 

 Audzināšanas teorija 
3. Vada  kvalifikācijas darbus pedagoģijā 

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

01/1992 
07/1994 

Darba vietas nosaukums Rīgas 1. kristīgā skola 

Amata nosaukums Direktora vietniece mācību un zinātniski pētnieciskā darbā 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga mācību un pedagogu zinātniski 
pētniecisko darbību skolā 
2. Ievieš pedagoģiskās inovācijas  

 

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

09/1983 
01/1992 

Darba vietas nosaukums Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts,  vēlāk institūts 
pārtopot par Izglītības attīstības institūtu  

Amata nosaukums zinātniskā līdzstrādniece, docente  

Galvenie pienākumi 1. Veic zinātniski pētniecisko darbību lingvodidaktikā 
2. Izstrādā izglītības saturu un mācību metodiku latviešu valodas 
apguvei sākumskolai. 
3. Ievieš pedagoģiskās inovācijas, lasa lekcijas skolotāju 
kvalifikācijas kursos 

 

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

09/1977 
09/ 1983 

Darba vietas nosaukums Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola  

Amata nosaukums skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Veic mācību un audzināšanas darbu 
2. Māca sekojošus mācību priekšmetus: 

 Latviešu valoda un literatūra 

 Fiziskā audzināšana 

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

 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu                5                 5                   5 

Angļu                5                4                   4 

Krievu               5                5                   4 

 
 

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem sešiem gadiem) 
 

2.1. STARPTAUTISKO PĒTĪJUMU PROJEKTU DALĪBNIECE 
 
1. 2007.gads līdz šim laikam. „Projekts Nr.LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004 “Transfer of Innovative 

Methodology for Assessment of VET Teachers` Prior Learning”.  
Projekta koordinatore un vadītāja : Aušra Fokiene 
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2. 2006. – 2008. Līdzdalība starptautiskajā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra ( CEDEFOP) 

finansētā pētniecības projektā Nr 2006-094/AO/B/MB/VET Professions/017/06 “Defining VET 
Professions”. Projekta koordinatore un vadītāja: Kristiina Volmari 
 

3. Comparative Analysis of Vocational Education and Training Reform and Role of Teacher Training in 
Latvia and Lithuania” (contract Nr. CON/02/ETF/0088/LV). 
Projekta koordinators un vadītājs: Rimantas Laužackas 
 
 

2.2. LATVIJAS ZINĀTŅU PADOMES PROJEKTA DALĪBNIECE 
 

2003.-2004. gads LZP Grants Nr.03.1016  “Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā”  
Vadītājs: G.Ozolzīle. 
 

2.3. ESF PROJEKTA VADĪTĀJA UN DALĪBNIECE 
 

1. 2006. -2007. gads „ Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”  
2006/0038/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0001/0007 

      Projekta vadītāja un dalībniece 
 

2. 2006. – 2007. gads „Drēbnieku profesijas audzēkņu kvalifikācijas prakse šūšanas uzņēmumos”. 
2005/0180/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0101/0005 
Projekta dalībniece 

 
2.4. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS UN MĀCĪBU IESTĀŽU PROJEKTU DALĪBNIECE 
 
1. 2008. marts - līdz šim laikam. R7387 "Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos 

sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā" (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās 
darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  

2. 2007.jūn.- 2007.dec.  R7197 „Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu 
ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai” (IZM – RTU projektu konkurss 
“Zinātniskās darbības attīstība augstskolās”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis 

3. 2006-2007.gads)„Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. Karules zinātniskā un 
metodiskā darbība.” IZM - RPIVA projekts 6/2006  
Projekta vadītāja Z.Anspoka 

4. 2006. jan. - 2006. dec. U1771 “Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu 
zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei” (IZM – RTU projektu konkurss 
“Zinātnes attīstība universitātē”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  

5. 2005. jūn. - 2005.dec. F6962 “Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes 
atbalstam” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”). Projekta 
vadītājs: J.Grundspeņķis  
 

2.5. NOZARU PADOMJU, ASOCIĀCIJU LOCEKLE 
  
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pedagoģijas doktorantūras padomes locekle, 
Latvijas Universitātes pedagoģijas profesoru padomes locekle. 
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2.6. PUBLIKĀCIJAS  2002.-2009. 
 
2.6.1. STARPTAUTISKOS CITĒJAMOS IZDEVUMOS 
 

1. Lanka A. VET Teachers in the Context of Professional Growth: Reality   and Aspiration.// Vocational 
Education: Research and Reality. Lithuania, 2009/17 (10 lpp.) 

2. Lanka A., Mūrnieks E. Vocational Education and Training in Latvia: The Problems and Solutions./ The 
Transformation of Vocational Education and  Training (VET) in the Baltic States – Survey of Reforms 
and Developments. Series: Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and 
Prospects, Vol.4. Springer, 2006. (22. lpp.) 

3. Lanka A. VET Teacher Training and the Role of Universities in this process. // Vocational Education and 
Training: Research and Reality. Lithuania, 2002/4 (6 lpp.) 

 
 

2.6.2. RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS 
 

1. Lanka A. Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam. // Rīgas Tehniskās universitātes 
Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 14. sēj. Rīga, RTU, 2008.(7 lpp.) 

2. Lanka A., Anohina A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas    sistēmā. RTU 
Zinātniskie  raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 12. sēj. Rīga, RTU, 2007. ( 9 lpp.) 

3. Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto pamatprasību 
sasniegšanai.//RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes,10.sēj., Rīga, RTU, 2006. 
(6 lpp.) 

4. Lanka A.,Lapiņa I.. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. //RTK Zinātniskie raksti. Augstākā profesionālā 
izglītība teorijā un praksē. 4.sēj. R., Izdevniecība „RTU”, 2006.(7 lpp.) 

5. A.Lanka u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās, izmantojot intelektuālu 
sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā 
konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g.(6 lpp.) 

6. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā.// RTU Zinātniskie raksti.8.sērija 
Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2005.(6 lpp.) 

7. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika.// RTU Zinātniskie raksti., 8.sērija 
Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2003.( 6 lpp.) 

8. Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie 
raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj.Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.)  

 
2.6.3. METODIKĀS PUBLIKĀCIJAS 
 

1. Līdzautore Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. Handbook for assessors. 
Tallinn, Baltic Print $ Banners, 2010. ( 105 lpp.) 

2. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (56 lpp.) 
3. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi arodskolotāju pamata pedagoģiskās izglītības viengadīgās 

programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (14 lpp.) 
4. Lanka A. Metodiskie ieteikumi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

„Arodpedagoģija” apguvei. Rīga, RTU, 2004. (22 lpp.) 
5. Lanka A. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā / Brigita Miķelsone, Svetlana Gaile, Anita Lanka /. 

Rīga, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2004. 
(52 lpp.) 

6. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2003. (98 lpp.) 
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7. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 
2002. Nr.13. (3. lpp.) 

 
2.7.  PIEDALĪŠANĀS AR  REFERĀTIEM KONFERENCĒS UN SEMINĀROS 
 

1. Referāts „ Assessment of Prior Learning – the path towards VET teacher professionalization”. 
International Conference „ Recognizing Achievements of Prior Learning: Realities and Perspectives.”  
Kauņa, 2010. gada 15. janvāris. 

2. Referāts„ Needs and experience of assessment of non-formal and  informal learning in Latvia”. 
International Conference „ Assessment of Non-formal and Informal Learning: experience and 
methodological guidlines” . Kauņa, 2008. gada 1. – 2. aprīlis. 

3. Referāts „ Studentu patstāvīgās mācīšanās veicināšana augstskolā”. RTU 49.starptautiskā zinātniskā 
konference. Rīga, 2008.gada 13. oktobris.  

4. Referāts “The context of higher-level apprenticeships in Latvia and potential transferability”. Peer 
Review Italy: The higher apprenticeship: a part of effective lifelong learning and a flexicurity strategy 
.Turin, 30-31 October 2008. 

5. Referāts “Latvijas profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas kontekstā”. RTU 
48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. oktobris.  

6. Referāts “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas Savienības TTnet vispārējo mērķu kontekstā. 
Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā”. Rīga, 2006. 
gada 16. jūnijs.  

7. Referāts “ 21.gadsimta izglītības pretrunas”. Rīgas Tehniskās koledžas 4.Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference. Rīga, 2006.gada 11.aprīlis.  

8. Referāts “ Key questions and priorities for national VET teacher/trainer training network” . 
Starptautisks seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005. 

9. Lecture and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Partners meeting of the 
Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” Riga,  24 February, 2005. 

10. Referāts “Vērtēšana procesorientētās studijās.” RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 
2005.gada 14. oktobris.  

11. Referāts „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti”  Rīgas Tehniskās koledžas organizētajā 2. 
Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
realizācija teorijā un praksē” Rīga, 2004. gada 11. jūnijs. 

12. Referāts ”Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu skatījumā). RTU 
45.Starptautiskā zin.konf., Rīga, 2004.gada 14.oktobris.  

13. Referāts “ The VET Teacher Qualifying Process”. ETF/CEDEFOP Conference” Teachers and trainers in 
vocational education and training in the future Member States,” Aalborg, 21 and 22 November 2002. 

 
 

3. PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 
 

Izglītības iestāde 
 

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

JAMK University of Applied 
Sciences 

APL Assessors Training 
 

09/06/2008 
15/01/2010 
( ir sertifikāts12 ECTS) 

Rīgas Tehniskā universitāte From Teaching to Active 
Learning”.Seminar and 
workshop facilitated by 

15/04/2009. 
(ir sertifikāts) 
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Otawa University  Dr. oec. 
Linda  Manning                   

Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolas 

Pedagoģijas Pētniecības 
centrs 

“ Latvijas pedagoģisko 
augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās 
pētniecības jomā”. 

02/03/2007.  
30/03/2007. 
(ir sertifikāts) 

 
RTU Rīgas Biznesa skola 

“ Teaching with Electronic 
Resources” seminar 

facilitated by Michael 
R.Lavin, University at Buffalo 

03/12/2006. 
05/12/2006 
(ir sertifikāts) 

European Peer Learning 
Activity  
Helsinki Finland 
 

“Enhancing Discourse 
between Teachers and 
Worklife”  

09/10/2006 
13/10/2006 

Rīgas Ekonomikas augstskola „Managing Interpersonal 
Relationships in 
Organisations” 

29/03/2004 
01/04/2004 
(ir sertifikāts) 

RTU Tālmācības centrs „Tālmācības studiju 
materiālu izveide RTU 
Blackboard vidē” 

07/2004 
kursi 38 stundu apjomā 

European Training 
Foudation, Ministry of 
Education of Finland, 

Ministry of Education of 
Denmark 

 Organisational Developer of 
VET Schools 

 17/06/2002. 
17/12/2002. 
(ir sertifikāts) 

 
 

4. ORGANIZATORISKĀ  DARBĪBA 
 

 Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) koordinatore Latvijā 

 RTU Humanitārā institūta direktore 

 RTU Senāta locekle 

 Darbība RTU Senāta Studiju kvalitātes komisijā 

 Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijā 

 Darbība RPIVA doktorantūras padomē. 

 Darbība Rīgas Tehniskās koledžas  Zinātnisko rakstu redkolēģijā 

 Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas apguves valsts programma). 

 Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, lasot lekcijas skolotāju, 
skolu vadītāju un metodiķu kursos. 

 Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra nacionālās programmas projektā 
„Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru 
iesaistei” .  

 Eksperts LR Valsts kontroles revīzijas ziņojuma sagatavošanā par Vispārējās izglītības sistēmas 
realizāciju atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem.  

 
5. KONTAKTINFORMĀCIJA 
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Adrese: 
 

Jūrmalas 48, „Piņķi”, Babītes pagasts, Rīgas rajons  
LV-2107 

Tālruņa nr: +371 29275506 

Faksa nr: +371 7089152 

E-pasta adrese anita.lanka@rtu.lv    

 
 

 
     Profesore A.Lanka    

 

  

mailto:anita@bf.rtu.lv
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Airisa Šteinberga  
E-pasts: airisasteinberga@inbox.lv 
Tālrunis darbā: 67089152 
Personas kods: 050368-10906 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu un vācu valodas 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1994. gadā absolvējusi LU maģistratūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. 
 
1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas kvalifikāciju. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1997. gadā ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Attīstības psiholoģiskais pavadījums. Perinatālās psiholoģijas pamati” Starptautiskās 
profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 18.-20.februāris, 2005.gads. 
Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Ģimenes konsultēšana”. Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, 
semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 22.-25.maijs, 2005.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Psihoseksuālās attīstības traucējumi un to korekcija”. Starptautiskās profesionālās 
meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 28.februāris-2.marts, 2006.gads. Ir 
sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Personības attīstības treniņš: sevis atklāšana”. Starptautiskās profesionālās 
meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoģijas un sociālā darba institūta vecākā 
pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 19.-21.maijs, 2006.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Eitīmā terapija”. Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, 
semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoģijas un sociālā darba institūta vecākā pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 2.-
4.jūlijs, 2006.gads. Ir sertifikāts 
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Starptautiskais seminārs-treniņš „Sistēmiskā psihodrāma ģimenes psihoterapijā”. Starptautiskās profesionālās 
meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med., prof. E.G.Eidemillers Rīga, 20.-25.augusts, 2006.gads. Ir 
sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „ Psihodrāma organizāciju konsultēšanā”. Starptautiskās profesionālās meistarības 
centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs psiholoģijas zinātņu kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 14.-16.maijs, 2007.gads. Ir 
sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „ Psihodrāma individuālajā un grupu konsultēšanā”. Starptautiskās profesionālās 
meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs psiholoģijas zinātņu kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 25.-27.janvāris, 
2008.gads. Ir sertifikāts 
 
DARBA PIEREDZE 
 
RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente kopš 1998. gada; no 2006.gada Pedagoģijas 
un psiholoģijas katedras docente.  
 
RTU, lektore, 1994. – 1998. 
 
Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. - 1999. 
 
APMĀCĪBAS KURSU UN TRENIŅU VADĪŠANA 
 
Apmācība „Rietumu bankas ”jaunajiem darbiniekiem, tēma „Komunikācija un stresa vadība” 2005. - 2006.gads. 
 
ESF finansēts darbinieku apmācības projekts „Sadarbība un saskarsme pārdošanā” „Medicīnas biznesa akadēmijas” 
„Medicīnas pārstāvju skolas” un farmaceitisko firmu pārstāvju darbiniekiem. 2006.-2007.gads 
 
Lekcijas grupas „Excelsio” direktoriem „Emocionālā inteliģence” 2007.gada janvārī 
 
„Consolis” administratīvo darbinieku apmācība – treniņš „Komandas saliedēšana” 2008.gada 9.maijs 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS 
 
No 1990.-2005.gadam starptautiskā projekta „Internationales lernen” dalībniece. 
 
No 01.07.06.-30.06.2007. dalība ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT 
jomā” izveidē un realizācijā. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 
Iesniegts publicēšanai Tībingenas universitātē raksts „Die das Wohlbefinden der Halbgewachsene 
bestimmenden Faktoren an den Schulen Lettlands“  
 
Šteinberga A. Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoģijas kontekstā. RTU Zinātniskie 
raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 10.sēj. R.,RTU,2006. 71.-77.lpp. 
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Штейнберга А А Использовании психологического тренинга с подростками в воспитании в Латвии  Сборник 
материалов научно-практической конференции В.М.Бехтерев и современная психология. 28сентября – 
1октября 2005года. 
 
Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā mācīšanās” ietvaros (1990.-
2001.g.). RTU zinātniskie raksti 8.sēr., „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 8.sēj.R., RTU, 2005.g., 111.-115.lpp. 
 
ŠponaA., Šteinberga A. „Aktuelle pảdagogische und politische Problematik der Integration der Schuljugend in 
Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme und Partizipationschancen”, Bericht Nr.48, Universitảt 
Tủbingen, 2004. 
 
Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., 
„Humanitārās un sociālās zinātnes”, 4.sējums, R., RTU, 2003., 36.-40.lpp. 
 
Šteinberga A. Skolas funkcijas mūsdienu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., 14 sēj., „Humanitārās un 
sociālās zinātnes”,  R., RTU, 2008., 59.-71.lpp. 
 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi: 
 
A.Šteinberga. Ievads attīstības psiholoģijā. R., RTU, 2001. 
 
A.Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoģija. R., RTU Izdevniecība, 2006. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
 
RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference 2009.gada 15.oktobrī, referāts ”Pedagoģiskā psiholoģija – 
teorētiskā bāze izziņas procesa organizēšanai” 
 
RTU 49.starptautiskā zinātniskā konference 2008.gada 13.oktobrī, referāts ”Spēle – skolotāju tālākizglītības 
līdzeklis” 
 
RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 12.oktobrī, referāts ”Skolēnu attieksme pret skolu kā 
izglītības kvalitātes kritērijs” 
 
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Teorija praksei” Tībingenas universitātē 2007.gada 3.-7.jūlijs, referāts 
„Subjektīvie un objektīvie izglītības kvalitātes kritēriji” 
 
RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference 2005.gada 15.oktobrī, referāts ”Bērnu attīstība no dzimšanas līdz 
trīs gadu vecumam perinatālās psiholoģijas kontekstā” 
 
Konference „Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft”, Rīgā 2005.gada 3.-7.martā. Referāts „Das individuelle 
Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des internationalen Projektes „Internationales  Lernen” 
 
RTU 45.starptautiskā zinātniskā konference 2004.gada 14.oktobrī, referāts ”Zinātniskās pētniecības attīstība 
starptautiskā projekta „Internacionālā mācīšanās ietvaros (1990.-2001.g.)” 
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RTU 43.starptautiskā zinātniskā konference 2002.gada 14.oktobrī, referāts ”Emocionālais fons un darbības efektivitāte 
mācību stundās” 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 14 gadi 
 
Lekciju kursi 
 
Vispārīgā un personības psiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Pedagoģiskā psiholoģija 
Ģimenes psiholoģija 
 
Lekcijas ārzemju augstskolā 
 
Lekcija Frankfurtes universitātes Pieaugušo izglītības departamentā „Schprachpolitick und Schulwesen in 
Lettland – ein historischer Ueberblick” 2006.gada 28.aprīlī. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
RTU zinātnisko rakstu redkolēģijas locekle 
 

  



Maģistra  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 72 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati: Aleksandrs Korjakins 

dzimis: 29.01.1962, Krustpilī 
   ģimenes stāvoklis: precējies, bērnu skaits:  2 
 
Kontaktadrese:  Āzenes iela 16.20 - 220, LV – 1048, Rīga 
   Tel.: 67089248; e-pasts: aleks@latnet.lv 
 
Akadēmiskā  izglītība:  

1997.  Aizstāvēta disertācija inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Rīgas Tehniskajā universitātē. 
1985. Rīgas Politehniskais institūts (tagad Rīgas Tehniskā universitāte), Arhitektūras-Celtniecības fakultāte, 

diploms “Inženieris-celtnieks”. 
Stipendijas:  

2002.  3 mēneši DAAD programmas ietvaros Martin-Luther Universitātē Halle-Wittenberg Vācijā. 
1998. 3 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS un DAAD programmas ietvaros Martin-Luther Universitātē Halle-

Wittenberg Vācijā. 
1997. 1 mēnesis Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros Swansee Universitātē Lielbritanijā. 
1995.  3 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros Kasseles Universitātē Vācijā. 
1994.  6 mēneši Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros Kasseles Universitātē Vācijā. 

 
Darba pieredze:  

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

2002. – 2006.  Asoc. prof. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā 
profesora grupā 

2001. – 2003.  Vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora 
grupā. 

1999. – 2002.  Docents Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju Automatizētas 
Projektēšanas profesora grupā 

1998. – 1999.  Pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju Automatizētas 
Projektēšanas profesora grupā 

1993. – 1998.  Pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Konstrukciju aprēķina profilinstitūtā 
1988. - 1993. Zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas Tehniskajā universitātē  
1985. – 1988. Inženieris Rīgas Politehniskajā institūtā. 

 
Pieredze projektu vadībā un izpildē: 
Projektu vadība: 

1. RTU projekts „Dolomīta ražošanas atkritumu pielietojums keramzītbetona izgatavošanā” (2008) 
2. „Ekoefektīvas krāsaino metālu metāllūžņu pārstrādes un ražošanas atkritumu reciklēšanas sistēmas ieviešana” (2008) 
3. RTU projekts „Alternatīvo dolomīta pildvielu izpēte un pielietojums betona ražošanā” (2007) 

Projektu izpilde: 
4. COST programmas akcijā Nr. TU0701 „Improving the Quality of Suburban Building Stocks” 19.03.2008 – 18.03.2012 
5. RTU projekts “Bezatkritumu tehnoloģiskā procesa vadlīniju izstrāde alumīnija metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem”, (2008) 
6. RTU projekts „Al un Al2O3 saturošu rūpniecisko atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā” (2007) 
7. RTU projekts „Jaunu, būvniecībā lietojamu un augstās temperatūrās noturīgu javu sauso maisījumu kompozīcijas izveide, 

izmantojot metāla pārstrādes blakusproduktus un atkritumus” (2006). 
8. European Commission, Competitive and Sustainable Growth Program, EC 5 IP, “OSNET (Ornamental Stones Network)” 

(2001/2004) 
Patenti:   

Patents Nr. 13932 „Kompozīcija un metode porainu keramisko produktu iegūšanai” īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte. 
Izgudrotājs: Diāna Bajāre, Aleksandrs Korjakins. Patenta publikācijas datums: 20.08.2009 

 
Svešvalodu prasme:  latviešu, krievu, angļu, vācu valodas 
 
Publikāciju skaits: 40 
 
2010.gada 21.janvāris     Aleksandrs Korjakins 

https://pub.projekti.rtu.lv/projekts.php?lang=&projid=1407
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6. Studiju kursu apraksti 
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Mācību priekšmetu saraksts  

Nr. Kods  Priekšmets  KP 

 A  Programmas obligātie priekšmeti  8  

1. BKA516 Galīgo elementu metode (vispārīgs kurss) 4  

2. BKA515 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā 4  

 B1  Specializējošie priekšmeti  4  

1. BTB602 Satiksmes ceļi 2  

2.  Autoceļu satiksmes drošība (kursa projekts) 2  

3. BTB426 Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes 2 

4. BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4 

5. BTB450 Autoceļu  satiksmes drošība 2 

6. BTB449 Transportbūvju estētika 2 

7. BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2 

8. BTB410  Sliežu ceļi ostās 2 

9. BMT428 Ceļu būvmateriāli 2 

10. BMT506 Būvmateriāli specbūvēm 2 

 B5  Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2  

1. HSP446  Pedagoģija 2  

2. HSP484 Psiholoģija 2  

 D  Prakse  6  

 E  Gala / valsts pārbaudījums  20  

 BTB002 Maģistra darbs 20  

 

 

 

 

 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību spēks: Jevgenijs Barkanovs, Prof., Dr.sc.ing. 
 

BKA516 GALĪGO ELEMENTU METODE (VISPĀRĪGS KURSS). 
 
Studiju programma: Transportbūves 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: 5. līmeņa profesionālās 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 4KP 
Mācību priekšmeta mērķis: Šī Maģistru studijas lekciju kursa mērķis ir aplūkot katru no galīgo elementu 

metodes operācijām un tādejādi dot dziļaku izpratni par uzdevumu risināšanas 
procesu. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
 Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: Izpratnes veidošana par galīgo elementu 

metodes uzdevumu risināšanas procesu; 
 Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Dažādi modelēšanas aspekti un komerciālo galīgo elementu 

programmu (ANSYS, NASTRAN, LS-DYNA, ABAQUS) vispārīgās iespējas; 
 Galīgo elementu projektēšanas prasmes apgūšana: Konstruktīvo elementu modelēšana un aprēķins. Praktiskie 

aprēķinu darbi. 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības. 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: eksāmens un ieskaites. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētiskā materiāla apgūšana, praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas, 
praktisko darbu aprēķinu izpilde. 
 
Literatūra 
1. Barkanovs J. Ievads galīgo elementu metodē. 2. Sēj. RTU, Rīga, 2010. 
2. Bathe K.-J. and Wilson E. L. Numerical Methods in Finite Element Analysis. – Prentice-Hall, Inc., 1976. 
3. Sigerlind L. J. Applied Finite Element Analysis. – John Wiley and Sons, Inc., 1976. 
4. Reddy J. N. An Introduction to the Finite Element Method. - McGraw-Hill: New York, 1984. 
5. Rao S. S. The Finite Element Method in Engineering. – Pergamon Press, 1989. 
6. Zienkiewicz O. C. and Taylor R. L. The Finite Element Method. Vol. 1: Basic Formulation and Linear Problems. - 

McGraw-Hill: London, 1989. 
7. Zienkiewicz O. C. and Taylor R. L. The Finite Element Method. Vol. 2: Solid and Fluid Mechanics. Dynamics and 

Non-Linearity. - McGraw-Hill: London, 1991. 
8. Fenner R. T. Finite Element Method for Engineers. – Imperial College Press: London, 1996. 
9. Kwon Y. W. and Bang H. The Finite Element Method Using MATLAB. – CRC Press: Boca Raton, 1997. 
10. Cook R. D., Malkus D. S., Plesha M. E. and Witt R. J. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. – John 

Wiley & Sons: USA, 2002. 
11. Liu G. R. and Quek S. S. The Finite Element Method: A Practical Course. – Butterworth Heinemann: Oxford, 2003. 
 
I. DAĻA GALĪGO ELEMENTU METODE 
Četrstūra galīgais elements plakanā spriegumstāvoklī. 
1. nedēļa – 2 stundas 
Augstākas kārtas galīgie elementi. Lineārie elementi. Otrās kārtas elementi. Trešās kārtas elementi. 
1. nedēļa – 2 stundas 
Izoparametriskie galīgie elementi. Dabīgās koordinātes. Izoparametriskais elementu formulējums. Skaitliskā integrēšana. 
2. nedēļa – 2 stundas 
Skaitļošanas kļūdas. 
2. nedēļa – 2 stundas 
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II. DAĻA GALĪGO ELEMENTU LĪDZSVARA VIENĀDOJUMU RISINĀŠANA 
Statikas līdzsvara vienādojumu risināšana. Ievads nelineārajā analīzē. Konverģences kritēriji. 
3. nedēļa – 2 stundas 
Īpašvērtību uzdevumu risināšana. Ievads. Transformāciju metodes. Jakobi metode. Vektora iterācijas metodes. Subspace 
iterācijas metode. 
3., 4. nedēļa – 4 stundas 
Frekvenču atbildes analīze. 
4. nedēļa – 2 stundas 
Dinamikas līdzsvara vienādojumu risināšana. Ievads. Tiešās integrēšanas metodes. Ņumarka metode. Modu 
superpozīcija. Bāzu maiņa svārstību vispārīgajiem pārvietojumiem. Dinamikas aprēķini neievērojot svārstību dzišanu. 
Dinamikas aprēķini ievērojot svārstību dzišanu. 
5. nedēļa – 4 stundas 
Noturības zaudēšana. Ievads. Lineārās noturības zaudēšanas aprēķini. Lineārās noturības zaudēšanas risināšanas 
procedūra. Nelineārās noturības zaudēšanas aprēķini. Nelineārās noturības zaudēšanas risināšanas procedūra. 
6. nedēļa – 2 stundas 
Termālā analīze. 
6. nedēļa – 2 stundas 
 
III. DAĻA GALĪGO ELEMENTU METODES PIELIETOŠANA 
„Sendvič” tipa konstrukciju modelēšana un analīze. 
7. nedēļa – 2 stundas 
Vieglo konstrukciju modelēšana un analīze. 
7. nedēļa – 2 stundas 
Svārstību slāpējošu konstrukciju modelēšana un analīze. 
8. nedēļa – 2 stundas 
Analoģijas izmantošana. 
8. nedēļa – 2 stundas 
 
 
Praktiskie darbi. Konstruktīvo elementu īpašvērtību noteikšana, frekvenču atbildes un dinamikas analīzes, lineārās un 
nelineārās noturības zaudēšanas analīzes, termālā analīze. 
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. nedēļa – 32 stundas 
 
Kontrole – eksāmens un ieskaites. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Atbildīgais mācību spēks: Čate Andris, Doktors, Profesors 
Mācību spēki: Popovs Andris, Doktors, Vadošais pētnieks 
                       Ručevskis Sandris, Doktors, Pētnieks 
 

BKA515  MŪSDIENU MATERIĀLI KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANĀ 
 

Studiju programma: Transportbūves 
Studiju profils: Būvniecība 
Studiju veids: 5. līmeņa profesionālās 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 4KP 
Mācību priekšmeta mērķis: priekšmeta studijām jānodrošina nākošo speciālistu        

izpratni, zināšanas un prasmi veikt ekspluatācijā drošu konstrukciju projektēšanu, 
pielietojot inova-tīvus mūsdienu materiālus, kā arī to ekspluatāciju, balstoties uz 
mūsdienu ekspluatācijas koncepcijām 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
- iepazīties un apgūt jauno materiālu pielietošanas iespējas tautsaimniecībā; 
- apgūt kompozīto materiālu pielietošanas specifiku konstruēšanā, to novēr-tēšanas kritērijus un iespējamos 

pielietošanas apgabalus un ierobežojumus; 
- apgūt jaunās praktisko aprēķinu veikšanas metodes un komercprogrammu pielietošanu. 

 
Literatūra. 
 

1)A.Čate, A. Popovs, Lekciju kurss priekšmetā "Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā". 
www.ims.rtu.lv/studentim.htm, RTU Rīga, 2008, 89 lap. 
2) R. Rikards, Analysis of Laminated Structures. Course of Lectures". www.ims.rtu.lv/studentim.htm, RTU Rīga, 1999, 
114 pages. 
3) F.I.Matthews, R.D.Rewlings. "Composite Materials: Engineering and Science" Chapman &Hall, 1999, 470 pages. 
4) K.K.Chawla. "Composite Materials. Science and Engineering". Springer Verlag, 1998, 483 pages. 
 
Mūsdienu jauno materiālu mehāniskās īpašības. Materiālu elastības īpašības, to vidējās skaitliskās vērtības un 
izkliede, šo faktoru ievērošana konstruēšanas procesā. Izotropo, ortotropo un anizotropo materiālu pielie-tošanas 
īpatnības un to efektīva izmantošana. 1., 2. nedēļas – 8 stundas. 
 
Metālisko materiālu mehāniskās īpašības. Materiālu elastības īpašības pie slogojuma pielikšanas, trauslie lūzumi pie 
zemām ekspluatācijas temperatūrām. Izturības datu eksperimentālā noteikšana, eksperimentu veikšanas prasības 
sa-skaņā ar standartiem, iegūto datu apstrāde. 3., 4. nedēļas – 8 stundas. 
 
Polimēru mehāniskās īpašības. Spriegumu-deformāciju īpašības, to īpatnības atšķirībā no metāliskiem materiāliem 
un to ievērošana projektēšanā. Elastomēri un to aprēķini. Viskozi-elastīgās īpašības, to ievērošana aprēķinos. 5., 6. 
nedēļas – 8 stundas. 
 
Materiālu lūzumi. Elastīgie lūzumi. Trauslie lūzumi. Lūzumu mehānikas pa-matjēdzieni. Spriegumu koncentrācija. 
Spriegumu analīze plaisās. Plaisu aug-šanas aprēķini. 7., 8. nedēļas – 8 stundas. 
 
Materiālu ilgizturība. Materiālu ilgizturības līknes, to iegūšana. Eksperimentu datu apstrāde, to ticamības noteikšana 
dažādiem materiāliem. Materiālu nogu-ruma plaisu izveidošanās un augšana. Slogojuma datu apstrāde. Ilgizturības 
prognozēšanas metodes. Mūsdienu koncepcijas materiālu un konstrukciju ilg-izturības prognozēšanā. 9., 10., 11., 12. 
nedēļas – 16 stundas. 
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Materiālu šļūde. Materiāli, kas ekspluatācijā noslogoti pie augstām tempera-tūrām ar statisku slodzi. Šļūdes īpašības. 
Šļūdes deformācijas. Polimēru mate-riālu šļūde. 13. nedēļa – 4 stundas. 
 
Slāņainu materiālu pielietošana konstrukciju projektēšanā. Projektēšanas kritēriji un prasības. Laminātu stiprības 
analīze. Polimēru materiālu konstruk-ciju atteices kritēriji. Polimēru materiālu konstrukciju noturība. Ilgizturība un 
bojājumi pie triecienveida slodzēm. 14. 15., 16. nedēļas – 12 stundas. 
 

Kontrole – ieskaite, eksāmens. 
 

  



Maģistra  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 80 
 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

Mācību spēks: Juris Smirnovs, dr.sc.ing., prof. 
Mācību priekšmets: BTB602 SATIKSMES CEĻI  

 
Studiju programma: Transportbūves 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2KP  
Mācību priekšmeta mērķis: priekšmeta studijām jāsniedz nākošajiem inženierzinātņu maģistriem zināšanas par satiksmes 

infrastruktūras objektu izveidi un par dažādu transporta veidu satiksmes plānošanu atbilstoši ES izpētes projektu 
transporta jomā atziņām par ilgtspējīgu satiksmes sistēmu konkrētajā teritorijā.  

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
 Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: 

Sistēmpieeja vienotas satiksmes sistēmas izpētē un izveidē (izpratnes līmenī); 
 Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Ilgtspējīga satiksmes sistēma un tās galvenie elementi (zināšanu 

līmenī); 
 Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: Galvenās prasības 

ilgtspējīgas satiksmes sistēmas veidošanā: projekta un ekspluatācijas 
racionālums, satiksmes drošība, estētiskā kvalitāte un ekoloģiskā saderība 
(zināšanu līmenī); 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskie darbi. 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: Eksāmens. 
Prasības priekšmeta apguvei: teorētiskā materiāla apgūšana. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju, konspektu un pasniedzēja norādīto avotu studijas. 
 
Lteratūra: 

1. Politikas formulēšana un ieviešana. – Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 72 lpp. 
2. Transports un zemes lietošana - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 55 lpp. 
3. Regulējošai ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls 

– 74lpp. 
4. Integrētas transporta ķēdes - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 60 lpp. 
5. Pilsētas satiksmes vadīšana un ierobežojumi. - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 54 lpp. 
6. Modelēšana un datu analīze - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 38 lpp. 
7. Vide, enerģija un transports - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 56 lpp. 
8. Maksas noteikšana - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 45 lpp. 
9. Mobilitātes vadība un izpratne par satiksmi - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 56 lpp. 
10. Pilsētas iekšējais kravu transports - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 50 lpp. 
11. Drošība un negadījumu samazināšana – Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais materiāls – 66 lpp. 
12. Benchmarkings un kvalitātes menedžments sabiedriskajā transportā. - Rīga – 2003. – PORTAL rakstiskais 

materiāls – 69 lpp. 
13. www.eu-portal.net 

 
Mācību priekšmeta saturs 
 
Mobilitātes vadība un izpratne par satiksmi. Mobilitātes vadība saistībā ar satiksmes sistēmu vadību. Mobilitātes 
vadības mērķi. Uzvedības modeļi. Saziņas stratēģiju izveide. Savietošana ar citām politikas jomām un partnerības izveide. 
Mobilitātes centri. Mērķorientētas kampaņas.  
 
Satiksmes politikas formulēšana un realizācija. Satiksmes politika, tās problēmu analīze. Politikas attīstības varianti un 
alternatīvas. Politikas ieviešanas process, tā pasākumi un šķēršļi. Plānošana un projektu vadība. Līdzdalība. Apziņas 
celšana un sabiedriskās attiecības. Mērķauditorija. Sabiedriskās apziņas celšanas process, tā pasākumi, instrumenti un 
stratēģijas. 

http://www.eu-portal.net/
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Sabiedriskā transporta likumdošana. Pieejas transporta pakalapojumu sniegšanā. Tirgus un valsts iestāžu stimulētās 
iniciatīvas. Plānošanas in kontroles līmeņi sabiedriskā transporta sektorā. Organizacionālo formu pielietošana. Kvalitātes 
vadības sistēmas sabiedriskajā transporta sektorā. Finanšu un subsīdiju politika sabiedriskā transporta sektorā.  
 
Modelēšana un datu analīze. Modelēšanas un datu analīzes mērķi. Datu savākšanas un šķirošanas metodes. 
Modelēšanas metožu attīstība. Modālais sazarojums un maršruta izvēle intermodālās ķēdēs. Vides aizsardzības 
modelēšana.  
 
Integrētās transporta ķēdes. Integrētā transporta ķēžu vide – trīs galvenie elementi. Transporta mezgli. Starpmodālo 
mezglu novietojums. Mezglu projektēšana. Pilsētu plānojums. Transporta mezglu ekonomiskā organizācija, vadība un 
darbība. Informācija un mobilitātes vadība.  
 
Transports un zemes lietošana. Zemes lietošanas in transporta mijiedarbība. Transporta politikas līdzekļi. Zemes 
lietojuma noteikto transporta modeļu mijiedarbība. Pilsētas sabalansētības rādītāji.  
 
Kontroles veids: Eksāmens. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods  

Nosaukums    Projekts autoceļu satiksmes drošība 

Project in Road Traffic Safety 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais izvēles 

Compulsory optional 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Juris Smirnovs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki  

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Konkrēta autoceļu posma un ceļu mezglu satiksmes 

drošības līmeņa izvērtējums ar avāriju koeficienta, 

negadījumu koeficienta un konfliktpunktu metožu 

palīdzību. ( Izejas dati – ceļa ģeometriskie 

raksturlielumi, satiksmes intensitātes mērījumi, ceļu 

satiksmes negadījumu statistika analizējamajā 

posmā).  

Assessment of concrete road section 

with intersections by accident 

coefficient, accident rate and 

conflictpoint methods. (Data out – road 

geometric characteristics, measurements 

of traffic flow, accident statistics on road 

section under analysis). 

20 

2. Priekšlikumu izvēle satiksmes drošības līmeņa 

uzlabošanai.  

Selection of road traffic safety level 

improvement measures. 

6 

3. Priekšlikumu realizācijas ekonomiskās efektivitātes 

izvērtējums  

Effectiveness evaluation of the selected 

road safety improvement measures.  

6 

   Kopā: 32 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj lietot satiksmes drošības analīzes metodes konkrēta ceļa posma 

satiksmes drošības līmeņa analīzē.   

Projekts. 

Spēj kvantitatīvi un kvalitatīvi izvērtēt satiksmes drošības līmeni.    Projekts. 
Spēj izvērtēt izvēlēto satiksmes uzlabošanas pasākumu efektivitāti.  Projekts. 
Should be able to use safety analysis method for concrete circumstances. Project. 

Should be able to assess quantitatively and qualitatively level of road traffic 

safety level  

Project. 

Should be able to  Project. 
 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana 

svešvalodās 

Nē 

No 

Anotācija Studiju priekšmetā „Projekts autoceļu satiksmes drošībā” paredzēts novērtēt satiksmes drošības līmeni 

konkrētā autoceļu posmā ar ceļu mezgliem. Projekta izstrādes gaitā jāpiedāvā risinājumi, kas uzlabotu 

satiksmes drošības līmeni un jāveic to efektivitātes izvērtējums.   

The course “Project in Road Traffic Safety” prescribes to assess road traffic safety level for concrete road 

section with intersections. It is foreseen to propose solutions, what lead to safety level improvement and to 

evaluate the effectiveness of proposed measures.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti 

kompetencēs un prasmēs 

Spēs lietot satiksmes drošības analīzes metodes konkrētos apstākļos. Spēs veikt pētījumus ar zinātnisku 

vērtību autoceļu satiksmes drošības jomā. Pratīs analizēt autoceļu un to elementu projekta risinājumus no 

satiksmes drošības viedokļa. Pratīs novērtēt piedāvāto satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu 

efektivitāti.  

 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Patstāvīgais darbs tiek veikts studējot mācību spēka norādīto papildus literatūru un izstrādājot projektu.  

 

Literatūra 1. Road Safety Manual. Recommendations from the World Road Association (PIARC). – 2004. – 602p. 
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2. Lamm, R., Mailaender T. And Psarianos B. Highway design and traffic safety engineering handbook. – 

1999. – McGraw-Hill 

3. Элвик Р.,  Эствик.Э., Ваа Т. Справочник по безопасности дорожного движения..- Осло Норвегия,  

1996 

4. Nacionālā ceļu satiksmes drošības programma 2007 - 2013.- www.csdd.lv  

5. Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen HAV. Band: HAV 

Verkehrstechnischer Kommentar; Band: HAV-Q Quellen; Bonn: Kirschbaum Verlag 1992 

6. Уќазания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах ВСН 25-86. Москва 

– 1988. – 183 c.  

7. J.Dauksts, J.R.Naudžuns, J.Smirnovs, J.Sviķis. Ceļa zīmju rokasgrāmata. Rīga – 2006. – 688 lpp.  

www.lvceli.lv/publikacijas  

8. J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. – RTU – 2007. – 104 lpp. 

9. J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. 2.daļa. – RTU – 2007. – 80 lpp. 

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Dators, projektors, tāfele, dokumentu kamera. 

Nepieciešamās priekšzināšanas  Autoceļu satiksmes drošība, Autoceļu projektēšana, autoceļu būvniecība, autoceļu uzturēšana. 

  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu satiksmes drošība, BTB 306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss), BTB 452 Autoceļu 

projektēšana (pamatkurss), BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss), BTB 415 Ceļu ekspluatācija 

(pamatkurss). 

  

Apjoms EKPS kredītpunktos 3 

 
  

http://www.csdd.lv/
http://www.lvceli.lv/publikacijas
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB426 

Nosaukums    Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes 

Structural assessment 

Studiju priekšmeta statuss programmā Specializējošais priekšmets (ierobežotā izvēle) 

Limited elective 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents. 

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tiltu inspekciju veidi. Bridge inspection types. 8 

2. Mērījumi, materiālu pārbaudes un 

instrumenti. 

Measurements, tests and necessary 

equipment. 

8 

3. Mērījumu statiskā apstrāde. Static processing of measurements. 2 

4. Konstrukciju bojājumu novērtēšana. Evaluation of structural damages. 8 

5. Tiltu pārbaude ar slodzi. Bridge load test. 6 

   Kopā: 32 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot dažādus inspekciju veidus tiltu 

uzturēšanai.  

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj veikt konstrukciju materiālu pārbaudes un 

izpēti.   

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj novērtēt bojājumu ietekmi uz konstrukcijas 

nestspēju un noteikt to cēloņus.    

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj novērtēt tiltu pārbaudē iegūtos rezultātus. Mājas darbs, eksāmens 

Should be able to perform various  inspection 

types during bridge service life.  

Exercises, Examination. 

Should be able to perform the tests and 

investigation of structural materials. 

Exercises, Examination. 

Should be able to evaluate the impact of 

damages on load carrying capacity and causes of 

damages. 

Exercises, Examination. 

Should be able to evaluate the results of load 

test.  

Exercises, Examination. 

 
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu inspekciju un pārbaudes ar slodzi aspektus: inspekciju tipus un to 

pielietošanas metodes; konstruktīvo materiālu īpašību izpēti ar graujošām un negraujošam 

metodēm; mērījumu matemātisko apstrādi; konstrukciju bojājumu veidu, apjoma un cēloņu 

noteikšanu, to attīstības modeļu izvērtēšana; tiltu pārbaude ar statisku un dinamisku slodzi un 

iegūto rezultātu novērtēšana.   

The course includes the main aspects of  bridge inspection and load testing: the types of inspections 

and its application methods; investigation of properties of the structural materials with a non-

destructive and destructive methods; mathematical treatment of measurements; evaluation of type, 

extent and  causes of damages as well the development scenario; bridge tests with static and 

dynamic load and evaluation of obtained results.   
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Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu inspekcijas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības 

tiesību normām, novērtējot to tehnisko stāvokli, nosakot bojājumu veidus, apjomu un cēloņus, kā 

arī novērtējot tiltu atlikušo kalpošanas laiku. Pratīs novērtēt tilta pārbaudē ar slodzi iegūtos 

rezultātus.     

Can responsible and independent to perform bridges inspections according to the Codes and 

regulations of the Latvia and European Union , evaluate technical condition of bridges, evaluate 

damage types, extent and causes, as well evaluate the remaining bridge service life. Are able to 

assess the results of bridge load test  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Mājas darbs: Atskaite par tilta inspekciju. 

Exercise: Bridge inspection report.  

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis,  Tiltu inspekcija un pārbaude, RTU, 2007.g.104 lpp. 

3. I.Abrams Mērījumu rezultātu matemātiskā apstrāde, Rīga, Zinātne, 1983,139.lpp. 

4. Model Code for Service Life Design, fib Bulletin 34, 2006. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu īpašībās, jāzin 

galvenās būvkonstrukciju aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties of 

structural materials, knowledge‟s  structure analysis.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 Būvmateriāli, 

BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 

Apjoms EKPS kredītpunktos  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB450 

Nosaukums    Autoceļu satiksmes drošība 

Road Traffic Safety 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Juris Smirnovs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki  

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Autoceļu satiksmes drošības vispārējās problēmas. Road traffic safety general problems 2 

2. Satiksmes drošības jomas vadība. Road safety management. 2 
3. Autoceļu satiksmes drošības paaugstināšanas 

programmas 

Road traffic safety improvement 

programs 

2 

4. Autoceļu satiksmes drošības faktori Road traffic safety factors 2 
5. Autoceļu satiksmes negadījumu dati. Road traffic accident data. 2 
6. Satiksmes drošības līmeņa izvērtēšanas metodes. 

Negadījumu koeficients. 

Road traffic safety level assessment 

methods. Accident rate 

2 

7. Avāriju koeficienta metode. Drošības koeficienta 

metode. 

Accident coefficient method. Safety 

coefficient method.  

2 

8. Konfliktsituāciju metode. Autoceļu drošības audits. Conflict situation method. Road safety 

audit.  

2 

9. Autoceļa mezglu drošības līmeņa izvērtējums ar 

konfliktpunktu metodi.  

Assessment of intersection road safety 

level by conflict point method.  

2 

10. Satiksmes drošības līmeņa izmaiņu izvērtējums – 

grafiskā metode, statistikā metode. Bīstamo vietu 

noteikšana. 

Assessment of road traffic safety level 

changes – graphical method, statistical 

method. Black spot detection. 

2 

11. Ceļa zīmju ietekmes analīze. Analysis of road sign influence. 2 
12. Seguma līdzenuma un saķeres ietekmes analīze. Analysis of pavement roughness and 

friction. 

2 

13. Gājēju ietvju un pāreju projektu risinājumu analīze. Analysis of pedestrian paths and 

crossings design solutions.  

2 

14. Transporta plūsmas ātrums un satiksmes drošība. 

Satiksmes mierināšana.  

Speed of traffic flow and traffic safety. 

Traffic calming. 

2 

15. Vienlīmeņa ceļa mezglu projektu  risinājumu 

satiksmes drošības analīze. 

Safety analysis of at-grade junction 

design solutions.  

2 

16 Autoceļu šķērsprofila tipu satiksmes drošības 

analīze. 

Safety analysis of road cross section 

types.  

2 

   Kopā: 32 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj lietot satiksmes drošības inženierzinātnes ieteikumus projektējot 

autoceļus.  

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj izvēlēties konkrētajiem apstākļiem atbilstošu satiksmes drošības 

analīzes metodi.   

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj kvantitatīvi un kvalitatīvi izvērtēt satiksmes drošības līmeni.    Mājas darbs, eksāmens 

Spēj izvēlēties no satiksmes viedokļa drošākos autoceļu projekta 

risinājumus. 

Mājas darbs, eksāmens 

Should be able to use recommendations of road traffic safety engineering in 

road design.  

Exercises, Examination. 

Should be able to select adequate traffic safety analysis method for concrete Exercises, Examination. 
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circumstances. 

Should be able to assess quantitatively and qualitatively level of road traffic 

safety level  

Exercises, Examination. 

Should be able to select the safest road design solutions.  Exercises, Examination. 

 
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Studiju priekšmets „Autoceļu satiksmes drošība” analizē satiksmes drošības vispārējās problēmas, 

satiksmes drošības līmeņa izvērtēšanas metodes. Kursā sevišķa vērība pievērsta satiksmes drošības 

līmeņa uzlabošanas iespēju izstrādei izvēloties drošus projekta risinājumus konkrētos apstākļos  

The course “Road Traffic Safety” analysis general problems of road traffic safety, also methods of 

road traffic safety improvement assessment. Special attention is paid to development of safe design 

solution what lead to improvement of safety level in concrete circumstances. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt autoceļu projektēšanas darbus atbilstoši satiksmes drošības 

inženierzinātnes atziņām, saskaņā ar Eirokodu normām, pielietojot inovatīvas pieejas un 

tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī spēs veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību autoceļu satiksmes 

drošības jomā. Pratīs analizēt autoceļu un to elementu projekta risinājumus no satiksmes drošības 

viedokļa, veikt autoceļu drošības auditu, izvēlēties speciālus satiksmes drošības uzlabošanas 

pasākumus konkrētu satiksmes apstākļu uzlabošanā. Spēs lietot profesionālo terminoloģiju valsts 

valodā.  

 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs tiek veikts studējot mācību spēka norādīto papildus literatūru un izstrādājot 

aprēķina darbu par vienlīmeņa ceļu mezglu tipu satiksmes drošības līmeņa izvērtējumu.  

 

Literatūra 10. Road Safety Manual. Recommendations from the World Road Association (PIARC). – 

2004. – 602p. 

11. Lamm, R., Mailaender T. And Psarianos B. Highway design and traffic safety 

engineering handbook. – 1999. – McGraw-Hill 

12. Элвик Р.,  Эствик.Э., Ваа Т. Справочник по безопасности дорожного движения..- 

Осло Норвегия,  1996 

13. Nacionālā ceļu satiksmes drošības programma 2007 - 2013.- www.csdd.lv  

14. Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen HAV. 

Band: HAV Verkehrstechnischer Kommentar; Band: HAV-Q Quellen; Bonn: Kirschbaum Verlag 

1992 

15. Уќазания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах ВСН 

25-86. Москва – 1988. – 183 c.  

16. J.Dauksts, J.R.Naudžuns, J.Smirnovs, J.Sviķis. Ceļa zīmju rokasgrāmata. Rīga – 2006. – 

688 lpp.  

www.lvceli.lv/publikacijas  

17. J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. – RTU – 2007. – 104 lpp. 

18. J.Smirnovs. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība. 2.daļa. – RTU – 2007. – 80 lpp. 

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Dators, projektors, tāfele, dokumentu kamera. 

Nepieciešamās priekšzināšanas  Autoceļu projektēšana, autoceļu būvniecība, autoceļu uzturēšana. 

  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  BTB 306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss), BTB 452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss), 

BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss), BTB 415 Ceļu ekspluatācija (pamatkurss). 

  

Apjoms EKPS kredītpunktos 3 

 
  

http://www.csdd.lv/
http://www.lvceli.lv/publikacijas
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB453 

Nosaukums    Transportbūvju estētika 

Aesthetics of civil structures   

Studiju priekšmeta statuss programmā Specializējošais priekšmets (ierobežotā izvēle) 

Limited elective 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors. 

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Estētikas izpratnes pamati. Basics of aesthetic understanding. 4 

2. Estētikas vieta tiltu projektēšanā. Role of aesthetic in bridge design . 6 

3. Estētiskās prasības tiltu konstrukciju 

projektēšanā. 

Aesthetical requirements for design of 

bridge structures. 

12 

4. Estētiskās prasības tiltu būvmateriāliem. Aesthetical requirements for bridge 

materials. 

6 

5. Konstrukciju kritika un tiltu estētika. Structural criticism and bridge 

aesthetics. 

4 

   Kopā: 32 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj izprast estētiskas projektēšanas principus. Eksāmens. 

Spēj pielietot estētiskas projektēšanas principus 

tiltu konstrukciju projektēšanā.   

Eksāmens. 

Spēj analizēt konstrukcijas no estētiskā viedokļa.    Eksāmens. 

Spēj izvēlēties piemērotus materiālus estētisku 

konstrukciju projektēšanai. 

Eksāmens. 

Should be able to understand principles of 

aesthetic design.   

Examination. 

Should be able to use principles of aesthetic 

design. 

Examination. 

Should be able to analyse the structures from 

aesthetical point of view.    

Examination. 

Should be able to select suitable materials for 

aesthetic design.  

Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos aspektus estētisku tiltu projektēšanai: estētiskās prasības tiltu 

izvietojuma trases plānā un garenprofīlā; prasības tiltu konstruktīvajiem elementiem.          

The course includes the key aspects of the aesthetic bridge design: aesthetic requirements of the 

bridge the plan and longitudinal profile; requirements for bridge structural elements. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi pielietot estētiskas projektēšanas principus projektējot transportbūves.            

Can responsible and independent perform aesthetic design principles in planning and design of 

bridges.     

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi  Referāts: Tilta konstrukciju estētiskās kvalitātes analīze. 

 Paper: Analysis of aesthetical quality of bridge structures. 

Literatūra 1. I.Rozentāle, Transportbūvju estētika, RTU, Rīga, 2007., 103 lpp. 
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2. Lekciju konspekts. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par būvmateriāliem, būvmehāniku, transportbūvju konstrukcijām. 

 Knowledge‟s about  building materials, structural analysis and bridge structures.  

 
 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 Būvmateriāli, 

BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss). 

  Chemistry, Physic, Structural analysis, Building materials, Bridges. 

Apjoms EKPS kredītpunktos  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  BTB408 

Nosaukums  Autoceļu labiekārtošana  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātās izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris - Doktors,  

Mācībspēks Bidzāns Jānis - Lektors 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV      

Anotācija  Autoceļu ainaviski - arhitektoniskā labiekārtošana kā sistēma. Autoceļu arhitektūra un ainava. 

Ainaviski - arhitektoniskā labiekārtojuma projektēšanas metodika. Atpūtas vietas pie autoceļiem. 

Autopapkalpes kompleksi. Sabiedriskā transporta pieturvietas. Autoapkalpes stacijas. Moteļi un 

kempingi. Velosipedistu celiņi. Autoceļu apzaļumošana. Satiksmes "nomierināšanas" 

inženiertehniskie risinājumi pilsētās.  

Ainaviski- arhitektoniskā labiekārtojuma novērtējums. 

Literatūra  1. R.Lamm, B.Psarionos, T.Mailaender. Highway Design and Traffic Safety Engineering 

Handbook. - McGraw-Hill - 1999. 

2. W.Schnabel, D.Lohse. Grundlagen der Strassenverkehstechnik und der Verkehrsplanung. - 

Berlin. - 1997. - Bd.1 608 S., Bd.2 430 S. 

3. Strassenverkehrstechnik// Kirschbaumverlag - Jahrgang47 (2003.), 48 (2004). 

4. www.vti.se - 2004-01-26 

5. Accident Analysis & Prevention. // Elsevier - Volume 35 (2003), 36 (2004). 

6. A.Sardarovs. Autoceļu arhitektūra. - Maskava - 1986. - 200 lpp. ( krievu val.). 

7. N.Ornatskis. Autoceļu labiekārtošana. - Maskava - 1986. - 136 lpp. (krievu val).  

8. Planung und Entwurf von Landstrassen - PELa. - K?ln - 1994. - 93 S. 

9. Urban Traffic Areas. - Copenhagen - 1991.  

10. Scenic Byways. - Washington - 1988. 

11. W. Homburger. Transportation and Traffic Engineering Handbook. - 1982. - Englwood Cliff - 

883 p 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

1. Auditorija.  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

 
Kods BTB410 

Nosaukums    Sliežu ceļi ostās 

Railway in Ports 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais izvēles 

Compulsory alternative 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki  

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Vispārējas ziņas par dzelzceļa transportu. General information about railway  4 

2. Dzelzceļa iekārtas un tehniskie līdzekļi. Railway equipment and technical 

sources. 

4 

3. Sliežu savienojumi un krustojumi. Joints and crossings of rails 4 

4. Sliežu ceļu saimniecība. Railway management. 4 

5. Ceļa un ritošā sastāva mijiedarbības pamati. Principles of interaction of way and train 4 

6. Vispārīgas ziņas par sadales punktiem. General information about switching 

centres. 

4 

7. Eliņu un slipu ceļi. Slipways. 4 

8. Krānu ceļi. Crane ways.  4 

   32 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus sliežu ceļu ostās konstrukciju 

projektēšanai. 

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas un 

veikt konstrukciju elementu projektēšanu.   

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas rasējumos.    Mājas darbi, eksāmens 

Spēj izvēlēties inovatīvas sliežu ceļu ostās 

būvniecības tehnoloģijas. 

Mājas darbi, eksāmens 

Should be able to use Latvian and Eurocodes for 

structural design.  

Exercises, Examination. 

Should be able to develop methods of structural 

analysis of ralway structures. 

Exercises, Examination. 

Should be able to prepare structural drawings. Exercises, Examination. 

Should be able to select innovative construction 

methods.  

Exercises, Examination. 

 
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos sliežu ceļu ostās projektēšanas aspektus: sliežu ceļa konstrukcijas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības metožu 

pielietošanu. Dzelzceļa projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of railway. It deals with the selection of the railway 

system, the main dimensions of structural elements, the structural material, and the construction 
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technique and design criteria. The railway design methods are based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt dzelzceļa projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī spēs 

veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību dzelzceļu jomā. Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo 

dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko 

dokumentāciju, izvērtēt būvniecības tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas projektu, lietot 

profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of railways according to the 

Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative approaches and 

technological achievements, can execute researches with scientific value in the area of railways. 

Are able to apply the construction regulating documentation; analyze the structure structural 

decisions; produce the technical documentation for the transport infrastructure projects; estimate 

construction technologies; produce an organizational design plan of the construction work; use the 

professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Kursa darbs: Dzelzceļa projekts ostā. 

Study work: Design of railway in port. 

Literatūra  1. www.eu-portal.net - 2004-02-07. 

2. Dzelzceļi. Vispārīgais kurss. - Rīga - 1996.- 279 lpp.  

3. M.Grišins. Hidrotehniskās būves. - Maskava - 1979. - 615 lpp. (krievu val.).  

4. J.Vanags. Krievu-latviešu dzelzceļu terminoloģijas vārdnīca I,II,III daļas. - Rīga - 1991. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Auditorija 

Nepieciešamās priekšzināšanas  Autoceļu projektēšana (ievadkurss),  matemātika,  tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, ģeodēzija 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss),  matemātika,  tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, ģeodēzija 

  

Apjoms EKPS kredītpunktos  

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. x -  -  2.0 1.0 1.0 0.0  x    

2. - - - - - - -    
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 

Mācību spēks:                 Aleksandrs Korjakins, ds.sc.ing., profesors 
Mācību priekšmets:    BMT428 Ceļu būvmateriāli 
Studiju programma:   Transportbūves 
Studiju profils:                  Būvniecība 
Mācību priekšmeta apjoms:  2KP, stundas – 32, lekcijas 16, kontrole – eksāmens 
 
Mācību priekšmeta mērķis: veidot zināšanas par galvenajām prasībām ceļu būvmateriāliem, galvenajiem 
būvmateriālu veidiem, to iegūšanu, prasības izejmateriāliem un ekspluatācijas īpatnībām. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
izpratnes veidošana par ceļu būvmateriāliem, to atšķirības no parastiem būvmateriāliem; 
galveno kritēriju izvēle ceļu būvmateriāliem, efektivitātes un ekonomijas novērtēšana (prasmes līmenī). 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, pašmācība.  
 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: eksāmens. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētisko materiālu apgūšana, pašmācība. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto 
informatīvo materiālu studijas. 
 
Literatūra: 

1. Construction Materials. J.M.Illston and P.L.J.Domone. London and New York, 2001, p.553. 
2. И. М. Грушко, И. М. Борщ, И. В. Королев, Г. М. Мищенко. Дорожно-строительные материалы. 2-е 

изд. М., Транспорт, 1991., 347 стр. 
3. Автомобильные дороги, ежемесячный журнал. М. 
4. Ceļš 94. Vispārējie ceļu būves tehniskie noteikumi. 1. – 6. daļa. 
5. FAS metodes (1997., 1998. gadi).  

 
Kursa saturs. 
 
Ievads. Galvenie ceļu būvmateriāli, prasības un atšķirības salīdzinājumā ar cita veida būvmateriāliem. Vietējie 
būvmateriāli, importētie, ekonomiskie apsvērumi. 1. nedēļa, 1 lekcija. 
 
Dabīgie akmens materiāli. Ieži, galvenās īpašības, pielietojums ceļu būvniecībā. Ieguve un pārstrāde. 
Drupinātāju veidi, šķembu forma. Bagātināšanas metodes. 2., 3., 4. nedēļas, 3 lekcijas. 
 
Ceļu cementbetoni. Galvenās īpašības, to noteikšanas metodes. Betonu viendabība, salturība, to savstarpējās 
sakarības. Poru un kapilāru veidi betonā, to ietekme uz fizikāli-mehāniskajām īpašībām. Galvenās prasības 
cementbetonu komponentēm. Izejmateriālu izvēles kritēriji. Betona sastāvu projektēšana, to atšķirība no 
parastā smagā betona. Betona maisījumu transportēšanas īpašības. Betona ieklāšana, noblīvēšana, kopšana, 
kontrole ar sagraujošajām un nesagraujošajām metodēm. 5., 6., 7. nedēļas, 3 lekcijas. 
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Organiskās saistvielas. Klasifikācija, ķīmiskais un grupu sastāvs. Īpašības: reoloģiskās, temperatūras ietekme. 
Organisko saistvielu polaritāte, sasaiste ar minerāliem materiāliem, adsorbcija. Micelārā un makromolekulārā 
teorija. Saistvielu ieguve. Bitumenu un darvu veidi, emulsijas saistvielu novecošana. Piedevas saistvielām. 
8.,9.,10.,11.,12. nedēļas, 5 lekcijas. 
 
Asfaltbetoni. Klasifikācija, izejmateriāli, galvenās īpašības. Bitumena adhēzija. Asfaltbetona struktūras. 
Minerālā pulvera loma. Projektēšanas metodes, optimālā bitumena daudzuma noteikšana. Asfaltbetona 
īpašības: reoloģiskās, šļūde, relaksācija, ūdens izturība, salturība, nodilums. Asfaltbetona tehnoloģija. 
Kontrole. Karstie, siltie, aukstie asfaltbetoni. Darvas betoni, īpašības, pielietošana. Melnās šķembas, īpašības, 
pielietošana. 13.,14.,15.,16. nedēļas, 4 lekcijas. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 

Mācību spēks:                 Aleksandrs Korjakins, ds.sc.ing., profesors 
Mācību priekšmets:    BMT506 Būvmateriāli specbūvēm 
Studiju programma:   Transportbūves 
Studiju profils:                  Būvniecība 
Mācību priekšmeta apjoms:  2KP, stundas – 32, lekcijas 16, kontrole – eksāmens 
 
Mācību priekšmeta mērķis: veidot zināšanas par galvenajām prasībām ostu būvmateriāliem, galvenajiem 
būvmateriālu veidiem, to iegūšanu, prasības izejmateriāliem un ekspluatācijas īpatnībām. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
izpratnes veidošana par ostu būvmateriāliem, to atšķirības no parastiem būvmateriāliem; 
galveno kritēriju izvēle ostu būvmateriāliem, efektivitātes un ekonomijas novērtēšana (prasmes līmenī). 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, pašmācība.  
 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: eksāmens. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā teorētisko materiālu apgūšana, pašmācība. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja norādīto 
informatīvo materiālu studijas. 
 
Literatūra: 
1. Žurnāls "Praktiskā Būvniecība". 
2. Lavvrence L. Whiteneck, Lester A. Hocknev. Structural Materials for Harbor and Coastal Construction. 

McGraw-Hill Book Company. 1989. 488 p. 
3. Ostu celtniecībā lietotie termini. Krievu-latviešu-angļu vārdnīca. R., Jumava, 2001. 
4. A. Pope. Rīgas osta deviņos gadsimtos. R., Jumava, 2000. 272 Ipp. 
5. J. Freibergs, I. Šulcs, A. Zīle. Arhitektūras materiālmācība. R, RTU, 1991. 
6. Г.H. Cмирнов и др. Порты и портовые сооружения. Mockва, Cтройиздaт, 1993. 639 c. 
7. И.Рыбьев. Строиельное материаловедение. Москва, - Высшая школа, 2002. 

 
Kursa saturs. 

1. Vispārīgi jautājumi. Speciālo būvju nomenklatūra un klasifikācija (transportbūves, ostu hidrotehniskās 
būves, pilsētu komunālās saimniecības būves — sūkņu stacijas, notekūdeņu atfinšanas baseini, ūdenstorni 
u.c.). Speciālajās būvēs izmantojamo būvmateriālu vispārējais klāsts, klasifikācija 

2. Objektu būvniecība un remonts, ti., renovācija, rekonstrukcija un restaurācija Jau nākās materiālu 
aizsardzības metodes. Konstruktīvie, mehānisko slodzi izturētspē- jīgie materiāli. Palīgmateriāli injicēšanai, 
aizsargpārklājumi (hidrofoba izolācija). 

3. Būvmateriāli moliem un viļnlaužiem. Akmens masīvbloki, enkurelementi. Saliekamās hidrotehniskā betona 
konstrukcijas — tetrapodi u.c. Montāžas darbu īpatnības. Monolītā dzelzsbetona, kā arī saliekamo 
dzelzsbetona plātņu pielietošana brauktuvju klāju izveidei. 

4. Hidrotehniskais betons. Tā stiprība, ūdensnecaurlaidība un salizturība Izgatavošanas, blīvēšanas 
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tehnoloģija Kopšana betona rietēšanas sākumstadijā (mitruma un temperatūras režīms). Betonēšanas 
darbi zem ūdens virsas līmeņa ostu piestātnēs utml. vietās. 

5. Speciālie tēraudi u.c. nerūsējošie metāli. Rievsienu tērauda pāļi, enkuratsaišu metāls. Poleriem un 
slīdragiem izmantojamie metāli. Dzelzsbetona elementu stiegrojuma tērauds. Komunikāciju (tsk. 
cauruļvadu) metāls. 

6. Prasības dzelzsbetona konstrukciju stiegrojumam un betonam, būvju elementus pakļaujot zemām ārgaisa 
temperatūrām (saldētavās u.tml.). Betoni ar augstu salizturību. Piedevas, ingredienti. Betonu 
izgatavošanas tehnoloģija, tās pamatprincipi. Termoizolācija. 

7. Jūras vides iedarbība uz hidrotehniskajām būvēm. Prasības dzelzsbetona konstrukciju komponentēm, tās 
ekspluatējot agresīvas (sāļas, ti., jūras ūdens) vides apstākļos. Konstrukciju aizsardzība no jūras ūdeņu 
iedarbības un no viļņošanās izraisītās ietekmes. Aizsargpārklājumi, krāsojumi, otējumi. 

8. Hidrotehnisko būvju betona elementu labošana un sakopšana, pielietojot speciālo remontjavu sastāvus. 
Iepriekš veicamā labojamo virsmu attīrīšana (metodes, iekār tas). Darbu tehnoloģija. 

9. Materiāli vibrācijas slodzēm pakļautajām būvkonstrukcijām (tiltu laidumiem, krānsijām, komunikāciju 
estakādēm, vantīm un atsaitēm u.tml.). Šo materiālu strukturālās izmaiņas laika gaitā, ilgmūžība. 

10. Tvertnēm un tilpnēm izmantojamie materiāli. Naftas un naftas produktu koniska rakstura iedarbība uz 
rezervuāru norobežojošajām konstrukcijām. To ķīmiskā izturība Specifiskie aizsargpārklājumi. 

11. Pazemē ierīkojamo būvju (sūkņu staciju, kanālu, tuneju) specifika Konstruktīvie un virsmu hidoizolējošie 
materiāli. To ūdensnecaurlaidība Virsmu sanešana. Gruntī pa būvju ārējo perimetru iestrādājamie 
siltumizolējošie materiāli. 

12. Plastikāti. Hermetizējošie materiāli (putas, silikoni u.c.). Materiālu savstarpējā aizvietojamība un 
savietojamība. Apdare — nomenklatūra, specifika (atkarībā no objektu funkcijām). 

13. Prasības ar radiācijas esamību saistīto būvju konstruktīvajiem un norobežojošo elementu materiāliem. 
Izstarojumu slāpētspēja. Integrētās būvstruktūras un to komponentes. 

14. Zem transportbūvēm, kā arī citiem vibrācijai pakļautiem objektiem (transformatoru apakšstacijām u.tml.) 
gruntf izbūvējamo pamatņu materiāli. To funkcijas — slodzes uzņemšana un spiediena vienmērīga 
izkliedēšana. Ģeotekstīlijas, sieti. Beramie materiāli. 

15. Konstrukciju pastiprināšana, izmantojot kompozītos materiālus. Hidrotehnisko būvju liela laiduma 
pārseguma dzelzsbetona konstrukciju bojājumu labošana, pielietojot ogļplastu lentas u.1xnl. (tsk. firmas 
"Šika" izstrādājumus). 

16. Specbūvēs pielietojamie koka materiāli (t.sk. kokškiedras plātnes, saplākšņi, liela laiduma līmētās koka 
konstrukcijas utt). To īpašību uzlabošana, koksni pilnvērtīgi žāvējot. Antiseptizētie un ar antipirēniem 
piesātinātie kokmateriāli. Koksnes aizsargpārklājumi (krāsojumi, lakojumi u.c.). 

 
 

  



Maģistra  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 97 
 

   RTU Humanitārais institūts 
                Sociālo zinātņu  katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Pedagoģija /maģistriem/ 
 
Šifrs:   HSP 446 
 
Mācību spēks:  Anita Lanka, Dr.paed.,prof. 
 
Studiju programma: visas RTU maģistrantūras studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: maģistra studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 80 st., no kurām 32 kontaktstundas  

   
 
Mācību priekšmeta mērķis: veidot izpratni par pedagoģijas kategorijām un to izpausmi pedagoģiskajā 
realitātē. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

 veidot izpratni par pedagoģijas zinātnes priekšmetu un uzdevumiem; 

 iepazīstināt ar mūsdienu pedagoģijas attīstības tendencēm; 

 veidot izpratni par mācību procesa komponentēm; 

 veidot prasmi formulēt mācību mērķus un izraudzīties atbilstošus metodiskos līdzekļus; 

 veidot prasmi plānot un vadīt mācību nodarbību un veikt nodarbības pašanalīzi. 
 

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
  
1. Albrehta Dz. Didaktika. - R.: RaKa, 2001. 
2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000. 
3. K.Bikše. Ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā. Lūdzu, skolotāj… Lekciju konspekts 1. Daļa. – R.: 

Kvalitātes vadība, 2008. 
4. Briede B. u.c. Izglītojošās grupas un mācību plānošana.-Jelgava, 1998. 
5. Briede B. u.c. Grupas darba nozīme sociālās kompetences attīstībā.-Ozolnieki,1999. 
6. Jacques Delors. Learning: the Treasure Within. – UNESCO Publishing, 1996. 
7. L.B.Curzon. Teaching in Further Education. – London, 1997. 
8. Gailīte I. Pedagoģiskā analīze skolu praksē. – R.: Mācību grāmata, 2000. 
9. R.Garleja. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē.-R: RaKa, 2006. 
10. N.L.Geidžs, D.C.Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
11.  Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
12.  Inglar Tron (ed), Bjerknes Ellen, Lappen Reidun, Tobiassen Tov. Learning and Counselling. – Kaunas: 

Vytautas Magnus University, “Morkūnas ir Ko” 2002. 
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13. Kooperatīvā mācīšanās. Metodika. – R.: RaKa, 2004. 
14. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. – R.: RTU Izdevniecība, 2003. 
15.  Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. 
16.  Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca / sastādījis autoru kolektīvs V.Skujiņas vadībā. – R.: Zvaigzne 

ABC, 2000. 
17.  Students J.A. Vispārīgā pedagoģija. I d. - R.: RaKa,1998. 
18. The Quality of Higher Education.- Kaunas: Vytautas Magnus University, 2009.  
19. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001 
20. Бухвалов В.А. Начальный курс педагогики сотрудничества. М., 1995. 
21.  Практическая психология образования. Под рук. И.В.Дубровиной. М.: ТЦ Сфера, 1997. 
22.  Подласый И.П. Педагогика. Книга 1 Общие основы. Процесс обучения. – Москва: ВЛАДОС, 2000. 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība semināros un praktiskās nodarbībās, patstāvīgo 
darbu veikšana. 
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek apgūts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms 
praktiskajām nodarbībām. 
 
Pedagoģijas  mācību kursa saturs:   

1. Pedagoģija kā zinātne, kā māksla. Pedagoģijas priekšmets, uzdevumi. Pedagoģijas zinātņu sistēma. 
Tās saikne ar citām zinātnēm. (kontaktstundas* I+ -2; patstāvīgais darbs * II+ – 2 ) 

2. Pedagoģiskās vērtības dažādās izglītības teorijās. Izglītības humānā paradigma. Jauniedibināmās 
izglītības pamatidejas.Pārmaiņu būtība. ( I-2; II-6) 

Sagaidāmais rezultāts: 

 izpratne par pedagoģijas zinātnes priekšmetu, uzdevumiem; 

 izglītības humānās paradigmas būtības izpratne. 
3. 20.gs. Didaktika un mācīšanas –mācīšanās teorijas. ( I-4; II-6) 

      Dažādu didaktisko sistēmu salīdzinājums. To filosofiskais, psiholoģiskais un pedagoģiskais pamats. 
Mūsdienu didaktikas attīstības tendences. Mūsdienu izglītības vērtības. 
      Sagaidāmais rezultāts: 

 studenti spēs orientēties mācību teoriju daudzveidībā, noteikt  kopējās likumsakarības un 
principiālās atšķirības; 

 izpratīs didaktikas likumsakarības un pamatprincipus; 

 pratīs izvērtēt atšķirīgo didaktisko pieeju priekšrocības un nepilnības. 
4. Mācīšanās prasmes un to pilnveides aspekti. Izziņas procesi un to loma mācībās. ( I -2; II -6) 

       Sagaidāmais rezultāts: 

 prasme raksturot savus izziņas procesus, noteikt savu uztveres un atmiņas dominanti; 

 prasme izraudzīties sev piemērotāko mācīšanās stratēģiju. 
5. Mācību process. Mācību likumsakarības un pamatprincipi. (I -2; II -4) 

Sagaidāmie rezultāti: 

 izpratne par mācību procesa pamatkomponentiem un to savstarpējo saikni; 
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 prasme argumentēt un interpretēt mācību principus un to lomu mācībās. 
6. Izglītības mērķu  taksonomijas. ( I -4; II – 4) 

Mērķu hierarhiskās sistēmas, to klasifikācija. Izglītības mērķu taksonomijas „mērķis – līdzeklis-
rezultāts” metodoloģija un tehnoloģija. Mērķu saikne mācību metodēm, studējošo vecumposmu un 
studentu motivāciju. 

            Sagaidāmais rezultāts:  

 izpratne par mērķu un līdzekļu saikni; 

 prasme analizēt izglītības (mācību) mērķi izraudzīto līdzekļu kontekstā; 

 prasme raksturot definētos studiju priekšmeta mērķus atbilstoši izvēlētajai taksonomijai. 
7. Studiju priekšmeta saturs (programma) un tā strukturēšana. (I -4; II – 6) 

Izglītības saturs un studiju priekšmeta saturs. Studiju priekšmeta satura transformācija 
izglītības saturā. Studiju priekšmeta satura izveides pamatprincipi.  
Izglītības procesa didaktiskās analīzes modelis. Vispārējie mērķi. Vidējā līmeņa mērķi. Konkrētie 
priekšmeta mērķi. Studiju priekšmeta satura (programmu)  izstrādes ciklveida process. Satura 
izkārtojums (lineārais, koncentriskais, spirālveida , jaukta tipa, integrētais). Programmas saturiskā un 
procesuālā vienotība. 
Sagaidāmais rezultāts: 

 prasme izstrādāt   studiju priekšmeta programmu vai tās daļu, precīzi formulējot mērķus 
un sagaidāmos rezultātus; 

 prasme  didaktiski pamatot izstrādātās programmas struktūru, kā arī mērķu taksonomiju. 
8. Mācību nodarbību veidi un to organizēšana. Mācību metodes, to klasifikācijas problēmas. ( I – 8; II – 

8) 
(Problēmorientēta lekcija, mutvārdu  eseja, lekcija – diskusija, lekcija – izaicinājums u.c.)  

Lekcija un tās veidi. Lekcijas struktūras modifikācijas. Grupu darbs un kooperatīvā mācīšanās. 
Semināri. Diskusiju grupa. Paneļdiskusija. Nodarbības analīzes kritēriji. Pašvērtējums. 
Sagaidāmais rezultāts: 

 prasme plānot un vadīt mācību nodarbību; 

 prasme veikt nodarbības pašanalīzi; 

 izprast nodarbības vadīšanas veida  un izglītības mērķa mijsakarības. 
9. Studentu mācību sasniegumu izzināšana un vērtēšana. ( I -4; II – 6) 

Vērtēšanas funkcijas, uzdevumi. Vērtēšanas didaktiskie pamatprincipi un prasības. Vērtēšanas 
veidi (ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, robežvērtēšana, noslēdzošā vērtēšana), formas un metodes.  
Vērtēšanas formu un metožu izvēles pamatojums. 

Laba vērtējuma rādītāji: objektivitāte, validitāte, drošums, praktiskums. Uz kompetenci 
balstītās vērtējuma sistēmas veidošana (portfolio). Testi. To izveides pamatprincipi. 

Snieguma, izvērstu atbilžu un īso atbilžu pārbaudes darbu relatīvās priekšrocības. Studentu 
iesaistīšana vērtēšanas procesā.  

              Sagaidāmais rezultāts:  

 orientēšanās  vērtēšanas daudzveidībā; 

 prasme  izraudzīties konkrētiem mērķiem atbilstošu vērtēšanas veidu, formu un metodi; 

 vērtēšanas sistēmas izstrāde  savā studiju priekšmetā. 
      ___________________________________________________________________ 
  Kopā:     kontaktstundas - 32;  patstāvīgais darbs – 48. 

 

  



Maģistra  profesionālo studiju programmas ”Transportbūves” akreditācijas pieteikums 2010 

 

 100 
 

   RTU Humanitārais institūts 
                 Sociālo zinātņu  katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Psiholoģija /maģistriem/ 
 
Šifrs:   HSP 484 
 
Mācību spēks:  Airisa Šteinberga,  Dr.psych., docente 
 
Studiju programma: visas RTU maģistrantūras studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis:                maģistra studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: iepazīstināt ar psiholoģiju kā zinātni, dažādām pieejām personības izpratnei 
un nodrošināt tādu zināšanu apjomu, kas palīdzētu integrēt daudzveidīgās praktiskās zināšanas ar apgūtajām 
teorētiskajām. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:  veicināt studentu pašizziņas prasmes, kas nodrošinātu spēju izprast sevi un 
uzlabot saskarsmi ar citiem cilvēkiem.  
 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
  
Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, R., 1998. 
Psiholoģijas vārdnīca. Mācību grāmata, R., 1999. 
Adlers A. Psiholoģija un dzīve. Idea, R., 1992. 
Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. R., 1993. 
Tulviste P. Par domāšanas izmaiņām vēsturē. Avots, R., 1990. 
Meikšāne Dz. Psiholoģija mums pašiem. Raka, R., 1998. 
Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Mācību grāmata, R., 2000. 
Reņģe V. Personības psiholoģiskās teorijas. Zvaigzne ABC, R., 1999. 
  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, diskusijas, grupu un patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  vērtējums tiek saņemts  par patstāvīgi veiktu problēmsituācijas 
teorētisko un praktisko risinājumu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās, mājas darba izpilde. 
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms 
praktiskajām nodarbībām. 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: diskusijas tiek integrētas lekcijās plānojot pusi lekcijas 
laika teorijai, otra puse diskusijai . Temati: skat. 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15. tēma. 
 
Psiholoģijas  mācību kursa saturs:   
  

1. Psiholoģija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, struktūra, virzieni un pielietošana. (2 stundas) 
2. Psihe un apziņa, to vieta personības struktūrā. Personības jēdziens, definīcija, struktūra. (2 stundas) 
3. Psihiskie stāvokļi, procesi, īpašības, to mijsakarības ar personības attīstību.  
      (2 stundas) 
4. Uzmanības jēdziens, veidi, īpašības. (2 stundas) 
5. Sensori perceptīvā sistēma. (2 stundas) 
6. Atmiņa, tās veidi un pamatprocesi. (3 stundas) 
7. Domāšana, tās veidi. Apziņa un domāšana, domāšanas procesi, operācijas. 
       (3 stundas) 
8. Iztēle un jaunrade. Iztēles būtība un nozīme izziņā (2 stundas) 
9. Emocijas un jūtas. (2 stundas) 
10. Jēdziens par gribu. (2 stundas) 
11. Temperaments, tā pētīšanas vēsturiskie aspekti. (2 stundas) 
12. Spējas, to veidi. (2 stundas) 
13. Personība un raksturs. (2 stundas) 
14. Personības attīstība un saskarsme. (2 stundas) 
15. Personība kā verbālās un neverbālās komunikācijas subjekts. (2 stundas) 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

 
Kods BTB010 

Nosaukums    Prakse 

Practice   

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors, J.Smirnovs, profesors; A.Zariņš, docents; J.Naudžuns, vadošais pētnieks. 

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu 

papildināšana ar praktiskām iemaņām.  

  20 

2. Būvdarbu vai projektēšanas procesa izpēte.   3 

3. Būvfirmu organizatoriskās struktūras, 

kvalitātes kontroles sistēmas un labas 

ražošanas prakses piemēru izpēte. 

  3 

   Kopā: 26 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj praktiski pielietot teorētiskās zināšanas 

praksē.    

Prakses atskaites saturs un atbilstība izsniegtajam 

uzdevumam. 

Spēj iekļauties darba kolektīvā un veikt 

paredzētos uzdevumus.   

Prakses atskaites saturs un atbilstība izsniegtajam 

uzdevumam. 
Spēj novērtēt firmu organizatorisko struktūru un 

tās darbības efektivitāti.    

Prakses atskaites saturs un atbilstība izsniegtajam 

uzdevumam. 
Spēj sastādīt atskaiti par prakses laikā veiktajiem 

darbiem. 

Prakses atskaites saturs un atbilstība izsniegtajam 

uzdevumam. 
  

  

  

  

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Studiju programma paredz praksi ārpus izglītības iestādes. Prakses laikā students apgūst 

būvinženiera darba pamatus, kas saistīti ar konstrukciju projektēšanu, būvprojektu vadīšanu, 

būvniecības materiālu tehnoloģiju, būvdarbu vadīšanu, būvniecības procesa plānošanu un 

uzraudzību, būvprojekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas kārtību, pieredze strādāt ar 

būvnormatīviem un standartiem, plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un 

darba drošībai objektā, sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju, kontrolēt un analizēt darbu 

izpildi, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus, pārzināt būvju ekspluatācijas jautājumus, izmantot 

projektēšanas datorprogrammas. Pabeidzot praksi, students sastāda prakses atskaiti, kas apliecina 

prakses uzdevumā norādīto uzdevumu izpildi.           

  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēja iesaistīties darba kolektīvā, iepazīties ar uzņēmumu tehnisko un tehnoloģisko aprīkojumu, 

noformēt tehniskos aprakstus un informatīvos materiālus, veikt praktiskus uzdevumus, kuros varētu 

pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas.            

     

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi  Prakses atskaite. 
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Literatūra 1. Eirokodeksi, Latvijas Valsts standarti un Latvijas Būvnormatīvi 

2. Latvijas darba likumdošana. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studiju laikā sekmīgi apgūtie priekšmeti. 

  

 
 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti . 

   

Apjoms EKPS kredītpunktos  
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB002 

Nosaukums    Maģistra darbs   

 

Studiju priekšmeta statuss programmā Gala pārbaudījums. 

 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki   J.Smirnovs, profesors; A.Zariņš, asociētais profesors; J.Naudžuns, vadošais pētnieks. 

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Maģistra darba izstrāde.    20 

   Kopā: 20 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj veikt zinātniskās pētniecības darbu 

izstrādājot maģistra darbu.       

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

Spēj pielietot matemātisko aparātu zinātniskā 

darba izstrādē.   

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

Spēj loģiski pamatot pētījuma rezultātus.    Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

Spēj iegūtos rezultātus formulēt zinātnisku 

secinājumu veidā. 

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

  

  

  

  

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Maģistra studiju programmas gala pārbaudījums paredz Maģistra darba izstrādāšanu izvēlētās 

specializācijas jomā 16 nedēļu laikā. Maģistra darbu vada atbilstošās jomas profesors. Maģistra 

darbam ir jāatspoguļo studenta spējas patstāvīgi strādāt un radīt zinātniska satura darbu.     

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Parādīt profesionālās iemaņas un pētīšanas prasmes atbilstoši Valsts reglamentam par maģistra 

grādu. Spēt pastāvīgi risināt sarežģītus zinātniski tehniskos uzdevumus un veikt pētniecības darbus, 

analizēt literatūras avotus un esošus tehniskos risinājumus, izvērtēt realizācijas variantu efektivitāti, 

piedāvāt alternatīvus risinājumus. Spēj noformēt atbilstoši prasībām maģistra darbu, ka arī publiski 

prezentēt un aizstāvēt savus pētījumus un risinājumus.            

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgi strādā un rada zinātniska satura darbu. 

Literatūra 1. Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai. Sastādījis Dr.sc.ing. H.Guļevskis. Rīga: 

RTU, 2001. - 13 lpp.   

2. Prasības bakalaura, maģistra, inženierprojektu, kvalifikācijas darbu izstrādei studiju programmā 

„Transportbūves”, Rīga: RTU, 2007. - 10 lpp.  

3. Robert A. Day, Barbara Gastel. How to Write and Publish a Scientific Paper. 6th Edition. 

Greenwood Press, 2006, 320 p. ISBN: 0-313-33040-9. DOI: 10.1336/0313330409. 

4. Hans Friedrich Ebel, Claus Bliefert, William E.Russey. The art of scientific writing: From 

Student Reports to Professional Publications in Chemistry and Related Fields. Wiley-VCH; 2nd ed., 

2004, 608 p. 

5. Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson. The ACS style Guide: Effective Communication of 
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Scientific Information. An American Chemical Society Publication; 3rd ed., 2006, 448 p. 

6. Alley M. The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors. 

Springer-Verlag, 2003. 264 p. ISBN: 0-387-95555-0. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studiju laikā sekmīgi apgūtie priekšmeti. 

 

 
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Visi studiju programmā paredzētie priekšmeti. 

   

Apjoms EKPS kredītpunktos  
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Papildus apgūsatamo priekšmetu saraksts  2.5 gadu studijām 
 

Nr. Kods Priekšmets KP 

 A Programmas obligātie priekšmeti 13 

1. IDA117 Darba aizsardzības pamati 1 

6. BTB451 Varbūtības teorija inženieraprēķinos 2 

28. BTB452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 4 

29. BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 4 

33. BTB453 Transportbūvju pamati un pamatnes 2 

 B Obligātās izvēles priekšmeti 15 

34. BTB352 Ceļu būvniecība (pamatkurss) 2 

35. BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss) 3 

37. BTB409 Transports un vide 2 

38. BTB415 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 4 

40. BTB454 Autoceļi (studiju projekts I) 2 

41. BTB457 Autoceļi (studiju projekts II) 2 

42. BTB458 Koka tilti (studiju projekts) 2 

44. BTB459 Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 2 

45.  Autoceļu segas 2 

4. BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4 

7.  Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana 2 

 D Prakse 26 

 E Gala / valsts pārbaudījums 6 

  Maģistra darba inženierprojekta daļa 6 

  KOPĀ: 60 

 
 

  

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17802
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17803
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17804
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Kods BTB451 

Nosaukums    Varbūtību teorija inženieraprēķinos 

Probabilistic methods in structural analysis 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Verners Straupe, asistents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Varbūtību teorijas pamatelementi. Elements of probability. 4 

2. Nosacījuma varbūtība. Conditional probability. 2 

3. Gadījuma lielumi. Random variables. 2 

4. Variācijas rādītāji. Measures of variation. 2 

5. Teorētiskais varbūtību sadalījumi. The cumulative probability distribution and density function. 6 

6. Statiskās hipotēzes. Hypothesis testing. 2 

7. Sakarību ciešuma pētīšana. Relationship between the variables. 2 

8. Drošuma koncepcija un sistēmu 

drošums. 

Concept of system reliability. 4 

9. Sistēmu atteices modeļi. Failure representation of systems. 2 

10. Inženierbūvju drošums. Reliability of structural system. 4 

11. Drošuma aprēķina metodes. Structural reliability methods. 2 

   Kopā: 32 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus, kas nosaka prasības tiltu 

konstrukciju drošumam. 

Mājas darbs, eksāmens 

Spēj analizēt riskus.     Mājas darbs, eksāmens 

Spēj pielietot varbūtību modeļus.    Mājas darbs, eksāmens 

Spēj novērtēt konstrukciju drošumu. Mājas darbs, eksāmens 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural reliability 

requirements.  

Exercises, Examination. 

Should be able to analyse risks and hazards. Exercises, Examination. 

Should be able to use probabilistic models. Exercises, Examination. 

Should be able to evaluate the reliability of 

structure.    

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Tiek apgūti statistikas un varbūtību teorijas pamatelementi, kā arī nenoteiktību modelēšana 

kontekstā ar tehnisku lēmumu pieņemšanu. Tiek apskatīta varbūtību modeļu veidošana, to 

testēšana un pārbaude. Tiek apgūtas varbūtību metodes, kas nepieciešamas risku analīzei 

un konstrukcijas drošuma novērtēšanai.      

Introduction on basic statistics, probability theory and uncertainty modelling in the context 

of engineering decision making. Emphasis is given to the aspects of probabilistic model 

building, hypothesis testing and model verification. Basic tools are introduced for assessing 

probabilities as needed in risk analysis. Finally the concepts of structural reliability theory 

are provided. 
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Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Sniegt studentiem pamatzināšanas un pieredzi statistikas un varbūtību teorijas pielietošanā 

konstrukciju risku analīzei un tās drošuma novērtēšanā.      

Provide the students with the basic tools of statistics and probability with the scope of 

engineering risk assessment, structural reliability and decision making. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

1. Mājas darbs: Eksperimentu rezultātu apkopošana un statistiska apstrāde.  

2.Mājas darbs: Gadījuma lielumu izlases aproksimācija ar teorētiskiem varbūtību 

sadalījumiem. Regresijas analīze.  

3.Mājas darbs: Inženierbūvju drošuma indeksa aprēķins. 

1. Exercise: Summarization of experimental results and statistical processing. 

2. Exercise: Random sample size approximation to the theoretical probability distributions. 

Regression Analysis. 

3. Exercise:  Reliability index calculation. 

Literatūra 1. Lekciju konspekts. 

2. O.Krastiņš Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. // R.Zvaigzne.1978.g.  

3. Jorg Schneider Introduction to Safety and Reliability of Structures. // Structural 

Engineering documents, IABSE, 1997.   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzina galvenās būvkonstrukciju aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in  analysis of structural elements.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas. 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Studiju priekšmeta kods  IDA117 

Nosaukums  Darba aizsardzības pamati  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma    

Atbildīgā struktūrvienība  Darba un civilās aizsardzības katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 1.0 kredītpunkti; 1.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Ieviņš Jānis - Doktors, Profesors  

Ziemelis Valdis - Docents (praktiskais)  

Bartušauskis Jānis - Lektors 

Tematu izklāsts  Ievads darba aizsardzībā, darba aizsardzības sistēmas izveidošana un 

organizēšana uzņēmumā.   Darba vides riski. Ķīmiskie darba vides riski. Drošības 

datu lapa. Bioloģiskie darba vides riski. Traumatisms. 

Ergonomika. Darba likumdošana.  

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU      

Anotācija  Valsts politika un prasības darba aizsardzībā. Darba vides kaitīgieun bīstamie 

faktori, to iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. Pasākumi šīs 

iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 

Literatūra  1. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, V.Ziemelis un c. Darba aizsardzība. Lekciju 

konspekts. RTU, 2001. - 114 lpp. 

2. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekciju konspekts, 2. 

daļa.  

RTU, Rīga - 2002. - 144 lpp. 

3. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ž.Roja. Darba vides risku novērtēšanas vdlīnijas. Rīga, 

2003.  

- 72 lpp. 

4. Darba aizsardzības Likuma vadlīnijas. Rīga, 2002. - 52 lpp. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB452 

Nosaukums    Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 

Road engineering (basic) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Naudžuns  Juris,- Dr.sc.ing, profesors 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ceļa un automobiļa mijiedarbība Road – vehicle interaction 4 

 2. Plāna, garenprofila un šķērsprofila 

elementi 

Horizontal, vertical and lateral 

alignment elements  

4 

 3. Ceļa konstrukcijas projektēšana Road structure design 6 

 4. Ceļa segas projektēšana Road  pavement  design 12 

 5. Ceļa redzamība Road visibility 6 

 6. Telpiskā projektēšana Spatial design 4 

 7. Vienlīmeņa ceļumezgli At level junctions 10 

 8. Vairāklīmeņu ceļumezgli Multilevel junctions 6 

 9 Ģeosintētisko materiālu lietošana un 

aprēķins 

Use and calculation of geosyntethic 

matherials 

4 

 10 Pieturas, stāvvietas Stops and parkings 2 

 11 Satiksmes organizācijas paņēmieni Trafic management methodes 6 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Spēj patstāvīgi projektēt un aprēķināt  ceļa 

konstrukcijas elementus un konstrukciju 

kopumā 

 Kontroldarbs, kursa darbs, eksāmens 

 Spēj paskaidrot ceļa konstrukcijas elementu 

nozīmi, funkciju un darbības specifiku 

 Kontroldarbs, eksāmens 

 Spēj izvēlēties, aprēķināt  un pamatot ceļa  

konstrukcijas risinājumu 

 Kursa darbs, eksāmens 

 Spēj noteikt optimālu satiksmes 

organizācijas risinājumu un pamatot to 

Kursa darbs, eksāmens 

 Should be able to design and calculate road 

structure elements and whole structure 

Test work, Study work, Examination 

 Should be able to explain designation and 

functionality of  road structure elements  

Test work, Examination 

 Should be able to select appropriate 

structure solution and  justify it 

Study work, Examination 

 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja Nē 
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tālmācības ceļā No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu projektēšanas teorētiskā kursa  pamatjautājumus: autoceļu 

konstrukcijas izvēli, konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju aprēķināšanu un atbilstošu 

būvniecības tehnoloģiju izvēli. Ietverta arī satiksmes drošības kritēriju izvērtēšanas 

metodika ceļa projekta risinājumam. Projektēšanas principi  balstīti uz Eiropas un Latvijas 

būvnormatīvu lietošanu.   

The course includes the main road design aspects. It contains basic issues of selection 

principles of road structure, safety solutions, and choose of structural material. The criteria 

for choose of appropriate construction technique. The road design methods are based on 

European and Latvian design codes . 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt autoceļa projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un 

Eiropas Savienības tiesību normām. Pratīs projekta risinājumā izmantot aktuālās un 

jaunākās būvniecības tehnoloģijas un orientēsies būvmateriālu lietošanas niansēs. Pratīs 

lietot būvniecību  reglamentējošo dokumentāciju, analizēt ceļa konstrukciju risinājumus, 

izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izvērtēt būvniecības 

tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas projektu, lietot profesionālo nozares 

terminoloģiju valsts valodā. 

Literatūra 1. A.Zariņš, J.Naudžuns. Autoceļu projektēšanas pamatkurss, RTU, Ceļu un tiltu 

katedra, 2008 

2. J.Naudžuns. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes 

izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006 

3. LVS 190–1 ”Ceļa trase” 

4. LVS 190–2 ”Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normalprofili” 

5. LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 

6. LVS 190–4 ”Vairāklīmeņu ceļu mezgli ” 

7. LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 

8. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 

1997 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss), fizika, materiālzinību pamati, matemātika,  tēlotāja 

ģeometrija un inženiergrafika, ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB425 

Nosaukums    Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 

Bridges (basic) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Vispārīgs apskats par tiltiem un 

inženierbūvēm. 

Overview of bridges and structures 

on roads. 

2 

2. Projektēšanas pamatprincipi. Basis of structural design. 4 

3. Slodzes tiltu projektēšanai. Actions on bridges. 4 

4. Tilta pārejas vietas projektēšana. Bridge hydraulics. 2 

5. Tiltu sistēmas. Bridge systems. 6 

6. Koka tilti. Timber bridges. 6 

7. Dzelzsbetona tilti. Reinforced concrete bridges. 10 

8. Tiltu balsti. Bridge peers and abutments. 4 

9. Tērauda un tēraudbetona tilti. Steel and composite bridges. 12 

10. Tuneļi. Tunnels. 6 

11. Tiltu būves tehnoloģijas. Bridge construction technologies. 8 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Mājas darbi, eksāmens 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu un tuneļu 

būvniecības tehnoloģijas. 

Mājas darbi, eksāmens 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Exercises, Examination. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Exercises, Examination. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Exercises, Examination. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 
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Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metožu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 

material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu un tuneļu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un 

Eiropas Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos 

sasniegumus, kā arī spēs veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību tiltu un tuneļu jomā. Pratīs 

pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izvērtēt būvniecības 

tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju 

valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges and tunnels 

according to the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying 

innovative approaches and technological achievements, can execute researches with 

scientific value in the area of bridges and tunnels. Are able to apply the construction 

regulating documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation for the transport infrastructure projects; estimate construction technologies; 

produce an organizational design plan of the construction work; use the professional 

terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Rudens semestris: 

1. Mājas darbs: Satiksmes slodžu kombinācijas.  

2. Mājas darbs: Tilta pārejas vietas parametru noteikšana. 

3. Mājas darbs: Dzelzsbetona aprēķini. 

Pavasara semestris: 

1. Mājas darbs: Tilta balstu aprēķins. 

2.Mājas darbs: Tērauda konstrukciju aprēķins. 

3.Mājas darbs: Tuneļa elementu aprēķins. 

Autumn semester: 

1. Exercise: Load action combinations. 

2. Exercise: Crossing hydraulics. 

3. Exercise:  Analysis of reinforced concrete bridge structure. 

Spring semester: 

1. Exercise: Analysis of bridge pier. 

2. Exercise: Analysis of steel bridge structure. 

3. Exercise: Analysis if tunnel structure.  

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

4. Bruhvihler E., Menn C. Stahlbetonbrücken // Springler-Verlag, 2004, 541p. 

5. Martin L.H., Purkiss J.A., Structural Design to EN 1993 and EN 1994, Elsevier, 2008, 

427 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  structure analysis.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas. 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB453 

Nosaukums    Transportbūvju pamati un pamatnes 

Bridge foundations 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Andris Paeglītis, asistents. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Vispārīgs apskats par pamatiem 

inženierbūvēm. 

Overview of bridge foundations. 2 

2. Grunts nestspējas noteikšana. Site investigation and soil 

mechanics. 

2 

3. Pamatu raksturojums. Characteristics of bridge foundations. 2 

4. Seklie pamati. Spread foundations. 4 

5. Pāļu pamati. Pile foundations. 4 

6. Pāļu aprēķins uz horizontālām slodzēm. Pile foundations subjected on 

horizontal actions. 

2 

7. Pamatu būve. Construction methods. 4 

8. Grunts pastiprināšanas metodes. Artificial soil strengthening. 4 

9. Gremdaku pamati. Open caisson foundations. 2 

10. Kesona pamati. Caisson foundations. 2 

11. Atbalstsienas un krastmalu 

nostiprinājumi. 

Retaining structures. 4 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus transportbūvju pamatu 

projektēšanai. 

Mājas darbi, eksāmens. 

Spēj izstrādāt pamatu konstrukciju aprēķinu 

shēmas un veikt to projektēšanu.   

Mājas darbi, eksāmens. 

Spēj attēlot projektētās pamatu 

konstrukcijas rasējumos.    

Mājas darbi, eksāmens. 

Spēj izvēlēties inovatīvas transportbūvju 

pamatu būvniecības tehnoloģijas. 

Mājas darbi, eksāmens. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for design of bridge foundations.  

Exercises, Examination. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge foundations. 

Exercises, Examination. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Exercises, Examination. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Exercises, Examination. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 
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Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (for ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu pamatu projektēšanas aspektus: pamatu konstruktīvās 

sistēmas izvēli, konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu 

būvniecības metožu pielietošanu. Pamatu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu 

pielietošanu.        

The course includes the main design aspects of bridge foundations. It deals with the 

selection of the  structural system, the main dimensions of foundations, the structural 

material, and the construction technique and design criteria. The foundation design 

methods are based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt transportbūvju pamatu projektēšanas darbus atbilstoši 

Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un 

tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī spēs veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību transportbūvju 

pamatu jomā. Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju 

konstruktīvos risinājumus, izstrādāt transportbūvju pamatu projekta tehnisko 

dokumentāciju, izvērtēt būvniecības tehnoloģijas, izstrādāt būvdarbu organizēšanas 

projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.         

Can responsible and independent to perform planning and design of bridge foundations 

according to the Codes and regulations of the Latvia and European Union, applying 

innovative approaches and technological achievements, can execute researches with 

scientific value in the area of bridge foundations. Are able to apply the construction 

regulating documentation; analyze the structures structural decisions; produce the technical 

documentation for the transport foundation projects; estimate construction technologies; 

produce an organizational design plan of the construction work; use the professional 

terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

1. Mājas darbs: Seklo un lokano pamatu aprēķins 

2.Mājas darbs: Pāļu pamata aprēķins 

3.Mājas darbs: Masīvās un lokanās atbalstsienas aprēķins 

1. Exercise: Spread and pad foundations  

2. Exercise: Pile foundations  

3. Exercise: Gravity and  cantilever  retaining structures   

Literatūra 1. A.Paeglītis, Transportbūvju pamati un pamatnes, RTU, Rīga, 2008., 97 lpp. 

2. Lekciju konspekts. 

3.Bill Mosley „Reinforced concreat design to Eurocode 2”palgrave macmillan, 2007, 218-

318 lpp 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, dators. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par būvmateriāliem, būvmehāniku. 

 Knowledge‟s about  building materials, structural analysis.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli. 

  Chemistry, Physic, Structural analysis, Building materials. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB352 

Nosaukums    Ceļu būvniecība (pamatkurss) 

Road construction (basic) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents 

Mācībspēki Jeļisejevs Boriss – Ms. Ing. , lektors 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Būvniecību regulējošie likumi, standarti 

un būvnormatīvi 

 4 

 2. Būvdarbu izpilddokumentācija, darbu 

apjomi, darbu uzskaite 

 6 

 3. Būvdarbu klasifikācija, zemes darbi, 

sagatavošanas darbi, segas izbūves darbi 

 6 

 4. Ceļa konstrukciju un aprīkojuma izbūve  8 

 5. Grunts pamatnes uzlabošana, 

pastiprināšana 

 2 

 6. Ūdens novadsistēmas. Grāvji. Sēgtās 

ūdensatvades izbūve 

 4 

 7. Komunikācijas  2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Orientējas saistošajos būvniecības likumos, 

būvnormatīvos un tehniskajā 

dokumentācijā. Prot lasīt projekta 

dokumentāciju 

 eksāmens 

 Spēj sastādīt būvdarbu izpilddokumentāciju. 

Prot noteikt izpildāmo darbu apjomus. 

 eksāmens 

 Prot organizēt ceļa konstrukciju izbūves 

darbus 

 eksāmens 

 Orientējas aktuālajās būvniecības 

tehnoloģijās 

eksāmens 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu būvniecības kursa teorētiskos un praktiskos jautājumus: 

būvniecību reglamentējošie standarti, izpilddokumentācija, kvalitātes kontrole, būvdarbu 

klasifikācija, zemes darbi, caurteku būvniecība,  grunts pamatnes uzlabošanas darbi,  ūdens 

novadsistēmas. 

 

The course includes the main aspects of road construction process organisation. It contains 
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basic issues of selection principles of road construction technologies, safety issues in 

construction process, managing of construction process documentation. The criteria for 

quality control.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Orientēsies saistošajos būvniecības likumos, būvnormatīvos un tehniskajā dokumentācijā. 

Pratīs lasīt projekta dokumentāciju. Pratīs lietot aktuālās būvniecības tehnoloģijas un 

orientēsies būvmateriālu lietošanas niansēs. Pratīs izstrādāt transportbūvju darba  projekta 

tehnisko dokumentāciju, izvērtēt būvniecības tehnoloģijas, lietot profesionālo nozares 

terminoloģiju valsts valodā. Pratīs organizēt un vadīt ceļa būvniecības darbus 

Literatūra 1.  J. Vārna, Autoceļu būvniecība, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 2007 

2.  Autoceļu specifikācijas 2010. , Rīga, LVC., 2009 

3.  LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss), fizika, materiālzinību pamati, matemātika,  tēlotāja 

ģeometrija un inženiergrafika, ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 
Studiju priekšmeta kods  BTB353 

Nosaukums  Autoceļu būvniecība (pamatkurss)  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Būvniecība   

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 3.0 kredītpunkti; 4.5 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Jeļisejevs Boriss - Lektors 

Tematu izklāsts  Ģeosintetisko materiālu pielietošana ceļu būvniecībā. Grunšu 

nostiprināšana. (4 st.)  

Autoceļu segu pārskats, zemāko segu tipu un autoceļu segu apakšējo 

kārtu būvniecība. (8 st.)  

Monolīto autoceļa segu kārtu būvniecība. (12 st.)  

Autoceļu apdare, aprīkošana. (8 st.)  

Autoceļu būvniecības organizatoriskie un ekonomiskie aspekti. (10 st.)  

Konstruktīvie ceļu darbi esošajā autoceļu tīklā. (6 st.)  

   

Sasniedzamie studiju rezultāti 

un to vērtēšana  

Orientējas autoceļu segu būvniecības/pārbūves metodēs un tehnoloģijās. - 

Studiju darbs, eksāmens.  

Spēj sastādīt darbu veikšanas projektu. - Studiju darbs, eksāmens.  

Orientējas autoceļu rekonstrukcijas metodēs. - Studiju darbs, eksāmens.  

Priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta īstenošanas 

valodas  

LV      

Anotācija  Priekšmets ietver autoceļu būvniecības kursa teorētiskos un praktiskos 

jautājumus: autoceļu pamata būvniecība, ceļu segumi un to būvniecība, 

autoceļu izpilddarbi un rekonstrukcija. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti  

kompetencēs un prasmēs  

Spēj identificēt būvdarbu veidus projekta ietvaros un noteikt 

nepieciešamo tehnoloģisko resursu patēriņu to izpildei.Spēj salīdzināt un 

izvēlēties optimālo būvdarbu tehnoloģiju, atbilstoši darba apjomam, 

būvlaukuma apstākļiem, kvalitātes prasībām u.c. Spēj veikt tehnoloģisko 

resursu un projekta realizācijas laika kalendāro plānošanu    

Patstāvīgais darbs, tā 

organizācija  

un uzdevumi  

Papildus literatūras avotu un saistošo būvnormatīvu studijas. Patstāvīgā 

darba izpilde veicot kursa darbu.    

Literatūra  1. ”Autoceļu specifikācijas 2010.”, Rīga – 2009. 

2. Jeļisejevs B. ”Ceļu būves un uzturēšanas darbu organizācija un 

tehnoloģija”, Rīga – 2006. 

3. Slēde E. “Latvijas autoceļu būves pieredze, Rīga – 1980. 

4. Lūsis J. “Autoceļi”, Rīga – 1972. 

5. PIARC angļu – latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca. Rīga – 

1999. 

6. Nekrasovs V. ”Autoceļu būvniecība”, 1.daļa, Maskava – 1980. (krievu 

val.). 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta īstenošanai  

Dators, projektors, tāfele, dokumentu kamera.  

Nepieciešamās priekšzināšanas  Autoceļu projektēšana, ceļu būvniecība.  Iepriekš apgūstamie studiju 

priekšmeti BTB306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) un BTB352 Ceļu 

būvniecība (pamatkurss) 

Studiju priekšmeta kods  BTB353 

Nosaukums  Autoceļu būvniecība (pamatkurss)  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

 
Mācību priekšmeta apraksts 
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Studiju priekšmeta kods  BTB409 

Nosaukums  Transports un vide  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Transportbūves 

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris - Doktors, Dekāns 

Tematu izklāsts  Vides aizsardzības tiesiskais pamats. Sistēma "vadītājs - automobilis- ceļš - 

apkārtējā vide". Transporta troksnis. Transporta trokšņa aprēķina metodes. 

Transporta trokšņa samazināšanas problēmas.  

Autotransporta atgāzes. Satiksmes organizācijas ietekme un gaisa 

piesārņojums. 

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   DE      

Anotācija  Vides aizsardzības tiesiskais pamats. Sistēma "vadītājs - automobilis- ceļš - 

apkārtējā vide". Transporta troksnis. Transporta trokšņa aprēķina metodes. 

Transporta trokšņa samazināšanas problēmas.  

Autotransporta atgāzes. Satiksmes organizācijas ietekme un gaisa 

piesārņojums. 

Literatūra  1. Ulf Sandberg, Jerzy A.Ejsmont. Tyre/road noise reference book. - Kisa - 

2002. - 616 p. 

2. www.eu-portal.net - 14.02.2004. 

3. J.Strautmanis. Ekoloģisko tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā aizsardzība. 

Rīga - 1997.g. - 222 lpp. 

4. Daniel B.Botkin, Edward A.Keller. Environmental Science. Earth as a 

Living Planet. - John Wiley & Sons. - 1998. - 649 p. 

5. E.Bērziņš. Dabsaimniecības ekonomika. - Rīga - 1996.g. - 76 lpp. 

6. K. Makela, M.Salo. Traffic Emissions in Russia and Baltic States. -Espoo - 

1994. - 49 p. 

7. Scenic Byways. - Washington - 1988. 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

1. Auditorija  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

BTB302 ,Autoceļu projektēšana, ievadkurss  

Studiju priekšmeta kods  BTB409 

Nosaukums  Transports un vide  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB415 

Nosaukums    Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 

Road maintenance (introduction) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – Dr.sc.ing, docents 

Mācībspēki Zemītis Māris – docents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Ceļa ekspluatāciju un uzturēšanu 

regulējošie likumi, standarti un 

normatīvi. To lietošana 

 4 

 2. Ceļu ekspluatācijas  un uzturēšanas 

darbu veidi, to klasifikācija. Ikdienas un 

periodiskā uzturēšana.  

 10 

 3. Ceļa uzturēšanas darbu plānošana un 

organizēšana 

 8 

 4. Ceļa konstrukcijas elementu un segas 

uzturēšana 

 12 

 5. Ceļa aprīkojuma elementu un 

inženierbūvju uzturēšana 

 10 

 6. Autoceļu ziemas uzturēšana  4 

 7. Autoceļu uzturēšanas vadības sistēma  2 

 8. Autoceļa ekspluatācijas parametru 

kontrole. Ceļa stāvokļa novērtēšana. 

 8 

 9. Autoceļa ekspluatācijas ierobežošana  6 

   Kopā: 64 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Orientējas saistošajos būvniecības likumos, 

būvnormatīvos un tehniskajā 

dokumentācijā.  

 eksāmens 

 Spēj noteikt nepieciešamo uzturēšanas darbu 

veidu un izvēlēties atbilstošu tehnoloģiju to 

veikšanai 

 eksāmens 

 Prot organizēt ceļu uzturēšanas darbus. Spēj 

sastādīt uzturēšanas darbu 

izpilddokumentāciju. Prot noteikt izpildāmo 

darbu apjomus. 

 eksāmens 

 Pārzina uzturēšanas darbu specifiku katram 

autoceļa elementam, inženierkonstrukcijām 

un aprīkojumam. 

 eksāmens 

 Orientējas aktuālajās uzturēšanas darbu 

tehnoloģijās 

eksāmens 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 
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Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Priekšmets ietver autoceļu uzturēšanas un ekspluatācijas darbu teorētiskos un praktiskos 

jautājumus: ceļu uzturēšanu reglamentējošie standarti un normatīvi, izpilddokumentācija, 

kvalitātes kontrole, uzturēšanas darbu klasifikācija, remontdarbi, uzturēšanas un 

ekspluatācijas vadība, organizēšana un kvalitātes kontrole. 

The course includes the main aspects of road maintenance process organisation. It contains 

basic issues of selection principles of road maintenance technologies, safety issues and 

managing of maintenance process. The criteria for road maintenance quality control.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

 Orientēsies ar ceļu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītajos būvniecības likumos, 

būvnormatīvos un tehniskajā dokumentācijā. Pratīs noteikt nepieciešamās uzturēšanas 

darbības un to apjomu. Pratīs lietot aktuālās ceļu uzturēšanas tehnoloģijas. Pratīs lietot 

profesionālo nozares terminoloģiju valsts valodā. Pratīs organizēt un vadīt ceļa uzturēšanas 

darbus. 

Literatūra 1.  M. Zemītis, Autoceļu ekspluatācija, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 2007 

2.  Autoceļu specifikācijas 2010. , Rīga, LVC., 2009 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Autoceļu projektēšana (ievadkurss), fizika, materiālzinību pamati, matemātika,  tēlotāja 

ģeometrija un inženiergrafika, ģeodēzija 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB454 

Nosaukums    Autoceļi (studiju projekts I) 

Road engineering (I study work) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – doktors, docents 

Mācībspēki Naudžuns  Juris,- doktors, vadošais pētnieks, Gorda Ilmārs - maģistrs. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Darbs ietver teorētisko kursu „Autoceļu 

projektēšana”, „Hidraulika” u.c. ietvaros 

aplūkoto teorētisko zināšanu realizāciju 

praktiskas projektēšanas procesā. Darba 

ietvaros tiek iepazītas un apgūtas 

praktiskās projektēšanas metodes un 

iemaņas. Tiek izstrādāts autoceļa plāna un 

garnprofila, kā arī ceļa konstrukcijas, 

galveno inženierbūvju, satiksmes 

organizācijas risinājumi, kā arī galvenie 

aprēķini. Tiek sagatavots projekta 

dokumentācijas komplekts.   

 32 

   Kopā: 32 

     

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Spēj lietot būvnormatīvus, standartus un 

pārzina nozares likumdošanu 

 Kursa darbs 

 Spēj patstāvīgi projektēt un aprēķināt  ceļa 

plāna, garenprofila un ūdensatvades 

elementus  

 Kursa darbs 

 Spēj izvēlēties un pamatot piemērotus ceļa 

segas risinājumus  

 Kursa darbs 

 Spēj izvēlēties un pamatot piemērotus ceļa  

konstrukcijas un satiksmes organizācijas 

risinājumus 

 Kursa darbs 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Kursa darbs ietver autoceļu projektēšanas teorētiskā kursa vispārīgos jautājumus un to 

praktiskā lietojuma apguvi: juridiskos un tehniskos normatīvus. Tiek apgūtas 

pamatzināšanas par ceļa trases, garenprofila un galveno konstrukciju projektēšanas 

principiem un metodēm un nostiprināta to praktiskā lietošana projektēšanas procesā. Darba 

ietvaros tiek izstrādāta projekta dokumentācijas komplekts.  

The study work includes general issues of practical use of road engineering theoretical 

course: the use of legal and technical regulations, course setting, road construction, 

horizontal and vertical alignment. Key principles and methods of design and enhances the 

practical use of the design process. Set of road design documentation package is being 
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developed within the study work. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs patstāvīgi projektēt autoceļa plāna, garenprofila un galveno konstrukciju risinājumus 

atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normām. Pratīs izmantot projektā praksē 

lietotās būvniecības tehnoloģijas un būvmateriālus. Orientēsies būvniecības juridiskajos un 

normatīvajos jautājumos. Pratīs izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju. 

Pratīs  lietot profesionālo nozares terminoloģiju valsts valodā. 

Literatūra 1. J.Naudžuns. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes 
izveidojums. Mācību līdzeklis. RTU, Transportbūvju institūts, 2006 
2. J.Lūsis, E. Slēde, J. Mengots, Autoceļi, Liesma, 1972 
3. LVS 190–1 ”Ceļa trase” 
4. LVS 190–2 ”Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normalprofili” 
5. LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 
6. LVS 190–5 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne” 
7. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 
1997 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Fizika,  Matemātika,  Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, Ģeodēzija, Hidraulika 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB457 

Nosaukums    Autoceļi (studiju projekts II) 

Road engineering (II study work) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Post-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Zariņš Atis – doktors, docents 

Mācībspēki Naudžuns  Juris,- doktors, vadošais pētnieks. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

 1. Darbs ietver teorētiskā kursa „Autoceļu 

projektēšana”, ietvaros aplūkoto teorētisko 

zināšanu realizāciju praktiskas 

projektēšanas procesā. Darba ietvaros tiek 

iepazīta un apgūta praktiskā autoceļa 

segas un vienlīmeņa ceļumezgla 

projektēšana. Tiek izstrādāts autoceļa 

segas un ceļumezgla risinājums, tos 

pamatojot ar aprēķinu, un 

nepieciešamajām pārbaudēm. 

 32 

   Kopā: 32 

     

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

 Pārzina autoceļa segas konstrukcijā 

izmantojamos materiālus un to īpašības 

Kursa darbs 

 Spēj noteikt un pamatot ceļa segas 

konstruktīvo kārtu nepieciešamību un to 

parametrus. 

 Kursa darbs 

 Spēj noteikt ceļa segas konstrukcijas 

aprēķina parametrus 

 Kursa darbs 

 Spēj ar aprēķina metodēm pārbaudīt ceļa 

segas konstrukcijas funkcionālos parametrus 

 Kursa darbs 

 Spēj izdarīt slēdzienu par ceļa segas 

kalpotspēju 

 Kursa darbs 

 Pārzina vienlīmeņa ceļu mezgla 

projektēšanas principus un normatīvus. 

Kursa darbs 

 Spēj noteikt un pamatot vienlīmeņa 

ceļumezglu parametrus. 

 Kursa darbs 

 Prot noteikt un pamatot ceļumezgla 

elementu nepieciešamību, funkciju un 

parametrus 

 Kursa darbs 

 Prot projektēt satiksmes organizācijas 

risinājumu vienlīmeņa ceļumezglā 

 Kursa darbs 

 Prot projektēt ūdensatvades risinājumu 

vienlīmeņa ceļumezglā 

 Kursa darbs 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 
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No 

Anotācija Studiju darbs ietver autoceļa segas un vienlīmeņa ceļumezgla projektēšanas teorētiskos un 

praktiskos jautājumus: aprēķina parametru noteikšanu,  ceļa segas konstrukcijas kārtu 

funkcionālās nozīmes un nepieciešamības noteikšanu, konstrukcijas izveidi un tās 

parametru aprēķinu un pārbaudi pēc visiem būtiskajiem kritērijiem, kā arī aprēķina 

parametru noteikšanu ceļumezgla risinājumam,  ceļumezgla konstrukcijas elementu 

funkcionālās nozīmes un nepieciešamības noteikšanu, konstrukcijas izveidi un tās 

parametru aprēķinu. Tiek izstrādāts individuāli segas un  ceļumezgla  konstrukciju 

risinājumi, kuri ir attiecīgi jāpamato.    

Study work includes road pavement and road junction design theoretical and practical 

issues: the fixing of initial parameters, the determination of functional significance, design 

and estimating of the pavement and road junction parameters and an examination of all 

relevant criteria. Should be developed a unique solutions for pavement and  road junction 

designs, which must be proved. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Pratīs noteikt un paskaidrot ceļa segas konstrukcijā nepieciešamo konstruktīvo kārtu 

funkcionalitāti. Pratīs noteikt ceļa segas aprēķina parametrus. Pratīs pārbaudīt ceļa segas 

konstrukciju pēc būtiskajiem kritērijiem. Pratīs novērtēt ceļa segas konstrukcijas 

kalpotspēju. 

Pratīs noteikt un paskaidrot vienlīmeņa ceļu mezglam nepieciešamo elementu 

funkcionalitāti. Pratīs noteikt vienlīmeņa ceļu mezgla aprēķina parametrus. Pratīs pārbaudīt 

vienlīmeņa ceļu mezgla konstrukciju pēc būtiskajiem kritērijiem. Pratīs novērtēt 

vienlīmeņa ceļu mezgla konstrukcijas kalpotspēju un satiksmes drošības līmeni. 

Literatūra 1. Autoceļu nestingo segu projektēšana Rokasgrāmata, RTU, Transportbūvju institūts, 1997 

2.  A.Zariņš, J.Naudžuns. Autoceļu projektēšanas pamatkurss, RTU, Ceļu un tiltu katedra, 

2008 

3.  LVS 190–3 ”Ceļu vienlīmeņa mezgli” 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Fizika,  Matemātika, Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB460 

Nosaukums    Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 

Reinforced concrete bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodžu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and 

feasibility study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu 

sastādīšana. 

Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Project. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Project. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metožu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 
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material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. 

Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu 

organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to 

the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative 

approaches and technological achievements. Are able to apply the construction regulating 

documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation; estimate construction technologies; produce an organizational design plan 

of the construction work; use the professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. Hendy C.R., Smth D.A., Designer‟s guide to EN 1992-2. Eurocode 2: Design of 

concrete structures. Part 2: Concrete bridges., Thomas Telford, 2007, 376 lpp. 

3. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

4. Bruhvihler E., Menn C. Stahlbetonbrücken // Springler-Verlag, 2004, 541p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB458 

Nosaukums    Koka tilti (studiju projekts) 

Timber bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodžu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and feasibility 

study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu sastādīšana. Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas un 

veikt konstrukciju elementu projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas rasējumos.    Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and Eurocodes for 

structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of structural 

analysis of bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural drawings. Project. 

Should be able to select innovative construction 

methods.  

Project. 

 
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības metožu 

pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the bridge 

structural system, the main dimensions of structural elements, the structural material, and the 

construction technique and design criteria. The bridge design methods are based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības 

tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. Pratīs pielietot 

būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos risinājumus, izstrādāt 

transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu organizēšanas projektu, lietot 

profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  
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Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to the Codes 

and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative approaches and 

technological achievements. Are able to apply the construction regulating documentation; analyze 

the structure structural decisions; produce the technical documentation; estimate construction 

technologies; produce an organizational design plan of the construction work; use the professional 

terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu īpašībās, jāzin 

galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties of 

structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 Būvmateriāli, 

BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 

Apjoms EKPS kredītpunktos  

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. - x  -  2.0 0.0 2.0 0.0 - -  x 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 

Kods BTB460 

Nosaukums    Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) 

Reinforced concrete bridges (study project) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Gode Pēteris, docents; Andris Paeglītis, asistents; Verners Straupe, asistents 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Tilta aprēķina slodzes un slodžu 

kombinācijas 

Loads and load combinations. 2 

2. Tilta variantu izstrādāšana un tehniski 

ekonomiskais salīdzinājums. 

Bridge design alternatives and 

feasibility study. 

6 

3. Ģenerālvarianta projektēšana. Design of accepted alternative. 10 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Plan of the construction works. 6 

5. Specifikāciju un darbu apjomu 

sastādīšana. 

Specifications and bills of quantities. 6 

6. Projekta aizstāvēšana. Presentation of project. 2 

   Kopā: 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj pielietot Latvijas būvnormatīvus un 

Eirokodeksus tiltu konstrukciju 

projektēšanai. 

Darbs. 

Spēj izstrādāt konstrukciju aprēķinu shēmas 

un veikt konstrukciju elementu 

projektēšanu.   

Darbs. 

Spēj attēlot projektētās konstrukcijas 

rasējumos.    

Darbs. 

Spēj izvēlēties inovatīvas tiltu būvniecības 

tehnoloģijas. 

Darbs. 

Should be able to use Latvian and 

Eurocodes for structural design.  

Project. 

Should be able to develop methods of 

structural analysis of bridge structures. 

Project. 

Should be able to prepare structural 

drawings. 

Project. 

Should be able to select innovative 

construction methods.  

Project. 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Angļu (tikai ERASMUS studentiem) 

English (only ERASMUS students) 

Anotācija Priekšmets ietver galvenos tiltu projektēšanas aspektus: tiltu konstruktīvās sistēmas izvēli, 

konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu tiltu būvniecības 

metožu pielietošanu. Tiltu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.   

The course includes the main design aspects of bridges. It deals with the selection of the 

bridge structural system, the main dimensions of structural elements, the structural 
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material, and the construction technique and design criteria. The bridge design methods are 

based on Eurocodes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēs atbildīgi un patstāvīgi veikt tiltu projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību normām, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus. 

Pratīs pielietot būvniecību reglamentējošo dokumentāciju, analizēt būvju konstruktīvos 

risinājumus, izstrādāt transportbūvju projekta tehnisko dokumentāciju, izstrādāt būvdarbu 

organizēšanas projektu, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.  

Can responsible and independent to perform planning and design of bridges according to 

the Codes and regulations of the Latvia and European Union , applying innovative 

approaches and technological achievements. Are able to apply the construction regulating 

documentation; analyze the structure structural decisions; produce the technical 

documentation; estimate construction technologies; produce an organizational design plan 

of the construction work; use the professional terminology in state language. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Studiju projekta izstrāde. 

Provision of study project. 

Literatūra 1. Eirokodeksi; 

2. A.Paeglītis, Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija. RTU, 2008.g.248 lpp. 

3. Hendy C.R., Smth D.A., Designer‟s guide to EN 1992-2. Eurocode 2: Design of 

concrete structures. Part 2: Concrete bridges., Thomas Telford, 2007, 376 lpp. 

3. W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete Design, 6th Edition, 

Palgrave, 2007, 408 lpp. 

4. Bruhvihler E., Menn C. Stahlbetonbrücken // Springler-Verlag, 2004, 541p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Multimēdiju projektors, datori, datorprogrammas konstrukciju aprēķiniem un rasējumu 

izstrādāšanai, printeris un ploteris, iekārta projektu iesiešanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Jābūt zināšanām par materiālu mehāniku un būvmehāniku, jāorientējas būvmateriālu 

īpašībās, jāzin galvenās būvkonstrukciju un tiltu aprēķinu metodes. 

 Knowledge‟s about material mechanics and Structural Analysis, competence in properties 

of structural materials, knowledge‟s  in structural analysis of bridge structures.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  ĶPI103 Materiālzinību pamati,MFB101 Fizika, BBM110 Būvmehānika, BMT251 

Būvmateriāli, BBK308 Būvkonstrukcijas, BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss). 

 Chemistry, Physic, Structural analysis, Materials, Structures, Bridges. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Kods  

Nosaukums Autoceļa segas 

Studijas priekšmeta statuss programmā Obligātā izvēle 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgais mācībspēks Juris Smirnovs, Dr.sc.ing., Profesors 

Mācībspēks Lekcijas, praktisko un laboratorijas darbu organizē un vada RTU 

Būvzinātnes centra pētnieks, Neatkarīgas ceļu būvmateriālu 

laboratorijas tehniskais vadītājs Viktors Haritonovs 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā  Nav paredzēta 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Anotācija Priekšmets „Ceļa segas” apskata transportbūvju būvniecībā lietoto 

būvmateriālu un to izejmateriālu īpašības. Kursā tiek apskatīti 

jautājumi, kas saistīti ar klasisko un progresīvo – ekspluatācijas 

īpašību testēšanas metožu pielietojumu ceļa seguma materiālu 

fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Kursā izklāstīta 

asfaltbetona un cementbetona projektēšanas metodika, ka arī 

aktuālo LVS EN standartu un tehnisko specifikāciju prasības. 

Priekšmets apskata aukstā, siltā un karstā asfaltbetona sastāvu 

ražošanas, transportēšanas un ieklāšanas paņēmienus un īpatnības. 

Kursā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar dažādu asfaltbetona 

tehnoloģiju izmantošanas piemērotību konkrētiem apstākļiem un 

jautājumi, kas saistītie ar otrreizēji pārstrādāto (reciklēto) 

būvmateriālu īpašībām un to pielietojumu.   

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs  Iegūt zināšanas par asfaltbetona īpašībām, projektēšanas 

procedūrām un izprojektēto sastāvu ražošanas, transportēšanas un 

ieklāšanas paņēmieniem un īpatnībām. Spēja uzprojektēt 

asfaltbetona sastāvu un izvēlēties konkrētiem apstākļiem, 

piemērotu asfaltbetona maisījumu, un to iestrādāšanas tehnoloģiju.  

Patstāvīgs darbs, tā organizācija un uzdevumi  

Literatūra 1. R.B. Mallick and El-Korchi Pavement Engineering. Principles 

and Practice. Taylor&Francis Group 2009. 

2. French Union of Road Industry Associations and Road 

Bitumen Emulsion Manufacturers Selection. Butumen 

Emulsions. 2008. 

3. Garber J.N., Hoel A.L Traffic & Highway Engineering. Forth 

Edition. USA 2009. 

4. AASHTO. Hot-Mix Asphalt Paving. Handbook. ASV 1991.  

5. European Asphalt Pavement Association (EAPA). Heavy Duty 

Surfaces: The Argument For SMA. Netherlands, Breuklen, 

1998.  

6. National Asphalt Pavement Association (NAPA). Designing 

and Constructing SMA Mixtures – State of the Practice. 

Quality Improvement Series 122. 2002. – 47p. 

7. Technical Circular TC01-04 Pavement Structure Design 

Guidelines. Ministry of Transportation. Geotechnical.- British 

Columbia: Materials, & Pavement Engineering, February 

2004.- 18.p 

8. VAS Latvijas Valsts ceļi [Elektroniskais resurss], 2009 - Ceļu 

specifikācijas 2010 - 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=107&DirID=42 

9. Гезенцвея. Л.Б. Дорожный асфальтобетон. –Москва: 

Транспорт 1976 г. 336c. 

10. LVS EN 13108-20:2006. Materiāla specifikācijas. Tipa 

testēšana 

11. LVS EN 13108-21:2006 Materiāla specifikācijas. Ražošanas 

procesa kontrole. 

Nepieciešamais (pieejamais) tehniskais aprīkojums 

studiju priekšmeta īstenošanai 

Laboratorija un praktisko darbu īstenošanai – Maršala prese, 

Maršala āmurs un termokamera. 

http://www.lvceli.lv/LV/?i=107&DirID=42
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Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Asfaltbetonu sastāvu klasifikācija, izejmateriālu īpašības, struktūra un aktuālu standartu 

prasības 

 

Asfaltbetona sastāvu projektēšanas procedūras, to salīdzinājums un izprojektētu sastāvu 

atbilstības tehnisko noteikumu izvērtējums 

 

Asfaltbetona ražošana. Darbības teorētiskie pamati. Ražotņu tipi. Galvenie ražotņu mezgli. 

Ražošanas procesa kontrole 

 

Asfaltbetona transportēšana un ieklāšana. Kravas automobiļu un ieklājēju klasifikācija. 

Ieklāšanas ātruma, sablīvēšanas, šuvju kontrole.  

 

Ieklāta seguma kvalitātes kontrole  

Asfaltbetona otrreizējā pārstrāde, to īpašību izvērtējums un iestrādāšanas tehnoloģiskie 

risinājumi un ekonomiskā efektivitāte. 

 

Praktiskie darbi  

Laboratorijas darbi  

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzami studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metode 

Spēja aprakstīt asfaltbetona un to izejmateriālu īpašības. 

Spēja izvēlēties konkrētiem apstākļiem piemērotu 

asfaltbetona tipu un veikt šo sastāvu projektēšanu. 

Spēja izvērtēt to atbilstību tehnisko noteikumu un 

standartu prasībām 

Laboratorijas darbi, kontroldarbs 

 

Kritērijs: Laboratorijas apstākļos spēj noteikt 

asfaltbetona un izejmateriālu īpašības. Spēja veikt 

asfaltbetona sastāvu projektēšanu.  

Spēja aprakstīt un salīdzināt asfaltbetona ražošanas, 

transportēšanas un ieklāšanas tehnoloģiskus 

risinājumus. 

Referāts, kontroldarbs 

 

Spēja aprakstīt otrreizēji pārstrādāta (reciklāta) 

asfaltbetona īpašības un iestrādāšanas tehnoloģiju un 

izvērtēt to no ekonomiskā aspakta.  

Referāts, kontroldarbs 

 Ieskaite, eksāmens 

 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas Priekšzināšanas materiālzinātne 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Studiju priekšmeta kods  BTB403 

Nosaukums  Ievads transporta plūsmas teorijā  

Studiju priekšmeta statuss 

programmā  

Obligātais/Obligātais izvēles    

Studiju priekšmeta līmenis  Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips  Profesionālais  

Tematiskā joma   Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība  Ceļu un tiltu katedra  

Apjoms daļās un KP  2 daļas; 4.0 kredītpunkti; 6.0 EKPS kredītpunkti  

Atbildīgais mācībspēks Smirnovs Juris - Doktors, Dekāns 

Tematu izklāsts   Transporta plūsmas teorijas vispārējie uzdevumi. Atsevišķa transportlīdzekļa 

kustības apraksts. Atsevišķu transporta līdzekļu kinemātika. Atsevišķa 

transporta līdzekļa pārvietošanās procesa statistika. Satiksmes norādes 

parametri. Ātrums un stāvokļa vienādojumi. Sakarība starp momentānajos un 

lokālajos mērījumos iegūtajiem lielumiem. Kvazilokālie un kvazimomentānie 

mērījumi. Braukšanas ātrums. Transporta plūsmu telpā un laikā aprakstošie 

lielumi. Transporta plūsmas izpēte no braucoša transportlīdzekļa. Sakarības 

starp plūsmas raksturlielumiem. Satiksmes ērtības līmenis. Transporta plūsmas 

sastrēguma aprēķini. Gaidīšanas rindu teorijas pielietojums. Vienlīmeņa 

regulējamie ceļu mezgli.  

Priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā  

Nav paredzēts  

Studiju priekšmeta 

īstenošanas valodas  

LV   RU   DE      

Anotācija  Satiksmes plūsmas parametri. Kvazilokālie un kvazimomentānie 

mērījumi.Fundamentaldiagramma. Caurlaides spēja. Brīva satiksmes plūsma. 

Apdzīšana. Ātruma un intensitātes mērījumi. Iegūto datu novērtējums. Autoceļa 

ģeometrisko elementu ietekme uz caurlaides spēju. Satiksmes drošības līmeņa 

novērtējuma metodes. Caurlaides spējas aprēķins dažādiem ceļu posmiem. 

Satiksmes drošības līmeņa uzlabošanas metodes. Satiksmes organizācijas 

modeļi. 

Literatūra  1. http://www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm - 14.02.2004 

2. W.Brilon. Ausgewählte Kapitel aus der Theorie des Verkehrsflusses. - Ruhr 

Universität Bochum - 1993.  

3. www.csdd.lv - 14.02.2004 

4. www.eu-portal.net - 14.02.2004 

5. Satiksmes drošības rokasgrāmata. - // Nordic Council of Ministers. 

Oslo/Kopenhāgena - 1996. - 646 p. (krievu valodā). 

6. V.Siljanovs. Transporta plūsmas teorija autoceļu projektēšanā un satiksmes 

organizācijā. - Maskava - 1977.g. - 303 lpp. (krievu valodā). 

7. D.Drjū. Transporta plūsmu teorija un to vadīšana. - Maskava - 1972. - 424 

lpp. (krievu valodā). 

8. V.Babkovs. Ceļa apstākļi un satiksmes drošība. - Maskava - 1982. - 288 lpp. 

(krievu valodā). 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums  

studiju priekšmeta 

īstenošanai  

1. Auditorija  

Nepieciešamās 

priekšzināšanas  

BTB302 ,Autoceļu projektēšana, ievadkurss  
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Kods BTB010 

Nosaukums    Prakse 

Practice   

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais 

Compulsory 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Under-graduate Studies 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Professional 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki Ilze Rozentāle, lektors, J.Smirnovs, profesors; A.Zariņš, docents; J.Naudžuns, vadošais 

pētnieks. 

 

Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu 

papildināšana ar praktiskām iemaņām.  

  20 

2. Būvdarbu vai projektēšanas procesa 

izpēte. 

  3 

3. Būvfirmu organizatoriskās struktūras, 

kvalitātes kontroles sistēmas un labas 

ražošanas prakses piemēru izpēte. 

  3 

   Kopā: 26 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to 

vērtēšana 

Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj praktiski pielietot teorētiskās zināšanas 

praksē.    

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 

Spēj iekļauties darba kolektīvā un veikt 

paredzētos uzdevumus.   

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 
Spēj novērtēt firmu organizatorisko 

struktūru un tās darbības efektivitāti.    

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 
Spēj sastādīt atskaiti par prakses laikā 

veiktajiem darbiem. 

Prakses atskaites saturs un atbilstība 

izsniegtajam uzdevumam. 
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja 

tālmācības ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Studiju programma paredz praksi ārpus izglītības iestādes. Prakses laikā students apgūst 

būvinženiera darba pamatus, kas saistīti ar konstrukciju projektēšanu, būvprojektu 

vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju, būvdarbu vadīšanu, būvniecības procesa 

plānošanu un uzraudzību, būvprojekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas kārtību, 

pieredze strādāt ar būvnormatīviem un standartiem, plānot nepieciešamos pasākumus 

kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā, sastādīt un kontrolēt būves 

izpilddokumentāciju, kontrolēt un analizēt darbu izpildi, efektīvi un lietderīgi izmantojot 

resursus, pārzināt būvju ekspluatācijas jautājumus, izmantot projektēšanas 

datorprogrammas. Pabeidzot praksi, students sastāda prakses atskaiti, kas apliecina prakses 

uzdevumā norādīto uzdevumu izpildi.         

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs 

un prasmēs 

Spēja iesaistīties darba kolektīvā, iepazīties ar uzņēmumu tehnisko un tehnoloģisko 

aprīkojumu, noformēt tehniskos aprakstus un informatīvos materiālus, veikt praktiskus 

uzdevumus, kuros varētu pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas.            

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

 Prakses atskaite. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

 
Kods BTB 

Nosaukums    Maģistra darbs  (ar inženierprojektu)  

 

Studiju priekšmeta statuss programmā Gala pārbaudījums. 

 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

 

Tematiskā joma Būvniecība 

Atbildīgā struktūrvienība Ceļu un tiltu katedra, 20103 

Atbildīgais mācībspēks Paeglītis Ainārs – Dr.sc.ing, profesors, lekciju un praktisko nodarbību vadīšana 

Mācībspēki   J.Smirnovs, profesors; A.Zariņš, asociētais profesors; J.Naudžuns, vadošais pētnieks. 

 
Tematu izklāsts Nr. Temats Content Akad.st. 

1. Maģistra darba ar inženierprojektu  izstrāde.    26 

   Kopā: 26 

 
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Studiju rezultāti Vērtēšanas kritēriji 

Spēj veikt zinātniskās pētniecības darbu 

izstrādājot maģistra darbu.       

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

Spēj pielietot matemātisko aparātu zinātniskā 

darba izstrādē.   

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

Spēj loģiski pamatot pētījuma rezultātus.    Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

Spēj iegūtos rezultātus formulēt zinātnisku 

secinājumu veidā. 

Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs vērtējums. 

  

  

  

  

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nē 

No 

Studiju priekšmeta īstenošana svešvalodās Nē 

No 

Anotācija Maģistra studiju programmas gala pārbaudījums paredz Maģistra darba izstrādāšanu izvēlētās 

specializācijas jomā 16 nedēļu laikā. Maģistra darbu vada atbilstošās jomas profesors. Maģistra 

darbam ir jāatspoguļo studenta spējas patstāvīgi strādāt un radīt zinātniska satura darbu.     

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Parādīt profesionālās iemaņas un pētīšanas prasmes atbilstoši Valsts reglamentam par maģistra 

grādu. Spēt pastāvīgi risināt sarežģītus zinātniski tehniskos uzdevumus un veikt pētniecības darbus, 

analizēt literatūras avotus un esošus tehniskos risinājumus, izvērtēt realizācijas variantu efektivitāti, 

piedāvāt alternatīvus risinājumus. Spēj noformēt atbilstoši prasībām maģistra darbu, ka arī publiski 

prezentēt un aizstāvēt savus pētījumus un risinājumus.            

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgi strādā un rada zinātniska satura darbu. 

Literatūra 1. Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai. Sastādījis Dr.sc.ing. H.Guļevskis. Rīga: 

RTU, 2001. - 13 lpp.   

2. Prasības bakalaura, maģistra, inženierprojektu, kvalifikācijas darbu izstrādei studiju programmā 

„Transportbūves”, Rīga: RTU, 2007. - 10 lpp.  

3. Robert A. Day, Barbara Gastel. How to Write and Publish a Scientific Paper. 6th Edition. 

Greenwood Press, 2006, 320 p. ISBN: 0-313-33040-9. DOI: 10.1336/0313330409. 

4. Hans Friedrich Ebel, Claus Bliefert, William E.Russey. The art of scientific writing: From 

Student Reports to Professional Publications in Chemistry and Related Fields. Wiley-VCH; 2nd ed., 

2004, 608 p. 

5. Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson. The ACS style Guide: Effective Communication of 
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Scientific Information. An American Chemical Society Publication; 3rd ed., 2006, 448 p. 

6. Alley M. The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors. 

Springer-Verlag, 2003. 264 p. ISBN: 0-387-95555-0. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studiju laikā sekmīgi apgūtie priekšmeti. 

 

 
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti  Visi studiju programmā paredzētie priekšmeti. 

   

Apjoms EKPS kredītpunktos  
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7. Par maģistra profesionālās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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8. Studiju programmas mācību priekšmetu saraksts pa semestriem 
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Studiju plāns pilna laika studijām 1 gada garumā  
 

 1.kurss  Apzīmējumi 

KP 1.semestris 2.semestris   

1 Galīgo elementu metode (Vispārējs 
kurss)  

4kp / 4nsn  

 Maģistra darbs 

20 kp  

  

  

  

  

  

  

  

 Obligātie priekšmeti  

8 kp 2  

3  

4  Humanitārie 
priekšmeti (ierobeţota 

izvēle) 2kp 
5 Mūsdienu materiāli konstrukciju 

projektēšanā 

4kp / 4nsn  

 

6  

7  Prakse 6 kp 

8  Specializējošie 
priekšmeti (ierobeţota 

izvēle) 4 kp 
9 Specializējošie priekšmeti 

(ierobeţotā izvēle) 

4kp / 4nsn  

 

10  

11  Maģistra darbs 20kp 

12  

13 Pedagoģija / psiholoģija 

2kp / 4nsn  

  

14  

15 Prakse 

6 kp  

  

 

16   

17   

18   

19   

20   

 20 kp / 16 nsn  20 kp   

 
 Satiksmes ceļi 2kp/2nsn     

 Inţenierbūvju apsekošana un 
pārbaudes 2kp/2nsn 

    

 Autoceļu satiksmes drošība (kursa 
projekts)  2kp/2nsn 

    

 Ievads transporta plūsmas teorijā 
4kp/4nsn 

    

 Kustības organizācija un satiksmes 
drošība 4kp/4nsn 

   

 Transportbūvju estētika 2kp/2nsn    

 Autoceļu labiekārtošana 2kp/2nsn    

 Slieţu ceļi ostās 2kp/2nsn    

 Būvmateriāli specbūvēm 2kp/2nsn    

 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916


        

 1.semestris 2.semestris 3.semestris 4.semestris 5.semestris  Apzīmējumi 

1 Autoceļu projektēšana 
(pamatkurss) 2kp/2nsn 

Autoceļu projektēšana 
(pamatkurss) 2kp/2nsn 

Varbūtības teorija 
inţenieraprēķinos 2kp/2nsn 

Galīgo un elementu 
metode (Vispārīgs kurss) 

4kp / 4nsn 

Maģistra darbs 
14 kp 

 Obligātie priekšmeti  
21 kp 2  

3 Tilti un inţenierbūves 
(pamatkurss) 2kp/2nsn 

Tilti un inţenierbūves 
(pamatkurss) 2kp/2nsn 

Darba aizsardzības pamati 
1kp/1nsn 

 Obligātās izvēles priekšmeti 
15 kp 

4 Obligātās izvēles priekšmeti 
5kp/5nsn 

 Specializējošie priekšmeti  
4 kp 5 Transportbūvju pamati un 

pamatnes 2kp/2nsn 
Obligātās izvēles 

priekšmeti 
4kp/4nsn 

Mūsdienu materiāli 
konstrukciju projektēšanā 

4kp / 4nsn 

 

6  Pedagoģija / Psiholoģija  
2 kp 

7 Obligātās izvēles 
priekšmeti 
6kp/6nsn 

 

8  Prakse  
32 kp 9 Specializējošie priekšmeti 

(ierobeţotā izvēle) 

4kp / 4nsn 

 

10 Prakse 12 kp Prakse 12 kp  Inţenierprojekts  
6 kp 11  

12  Maģistra darbs  
20 kp 13 Prakse 8 kp Pedagoģija / psiholoģija 

2kp / 2nsn 

 

14   

15 Maģistra darbs 

6 kp 

Inţenierprojekts 
6 kp 

  

16   

17   

18   

19   

20   

 20 kp/ 12 nsn 20 kp/ 8 nsn 20 kp/ 8 nsn 20 kp/16 nsn 20 kp   

        

 Autoceļi (studiju projekts I) 
2kp/2nsn 

Autoceļi (studiju projekts II) 
2kp/2nsn 

Autoceļi (studiju projekts III) 
2kp/2nsn 

Satiksmes ceļi 2kp/2nsn 
    

 Pārvadājumi un transporta 
sistēmas 2kp/2nsn 

Koka tilti (studiju projekts) 
2kp/2nsn 

 Dzelzsbetona tilti (studiju 
projekts) 2kp/2nsn 

Inţenierbūvju apsekošana un 
pārbaudes 2kp/2nsn 

    

  Transports un vide 2kp/2nsn Ceļu būvniecība (pamatkurss)  
2kp/2nsn 

Autoceļu būvniecība 
(pamatkurss) 3kp/3nsn 

Ievads transporta plūsmas 
teorijā 4 kp/4nsn 

    

 Autoceļu segas 2 kp/2nsn Ceļu ekspluatācija 
(ievadkurss) 4kp/4nsn 

Autoceļu būvniecības 
plānošana un organizēšana 

2kp/2nsn 

Autoceļu satiksmes drošība 
(kursa projekts)  2kp/2nsn 

    

  Autoceļu labiekārtošana 2kp  Kustības organizācija un 
satiksmes drošība 4kp/4nsn 

   

    Transportbūvju estētika 
2kp/2nsn 

   

    Autoceļu labiekārtošana 
2kp/2nsn 

   

    Slieţu ceļi ostās 2kp/2nsn    

    Būvmateriāli specbūvēm 
2kp/2nsn 

   

 

Studiju plāns pilna laika studijām 2.5 gadu garumā 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16272
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17805
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17806
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17811
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16227
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17807
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=17808
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16256
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16245
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16246
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16262


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Vienošanās līgums ar LLU par iespējām turpināt izglītību 
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Pielikums. 
Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi. 
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Maģistra profesionālās studijas programmā ”Transportbūves” sāktas pēc RTU 
Senāta 2003.gada 31. marta lēmuma Nr 476, ar kuru arī apstiprināta šo studiju 
mācību programma. 
 
Savā pastāvēšanas vēsturē no 1960.gadā dibinātās Ceļu, tiltu un aerodromu būves 
katedras izveidojušās pavisam trīs katedras - skat. 1.attēlu. 
 

 
 

1.attēls 
 

1 Studiju programmas organizācija 

Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedra 
1960. – 1975. 

Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra 
1975. – 1991. 

Būvmehānikas katedra 
Sākot ar 1975. g 

Ceļu un tiltu katedra 
1991. – 1993. 

Ģeodēzijas katedra 
Sākot ar 1991.g Transportbūvju katedra 

1993. – 1996. 

Transportbūvju profesora grupa 
1996. – 2003. 

Ceļu un tiltu katedra 
Sākot ar 2003.g. 

Ceļu un tiltu katedras attīstības vēsture 

Ceļu un tiltu profesora grupa 
1996. – 2003. 
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Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1960.gada līdz 2005.gadam ir sagatavoti 952 ceļu un tiltu inţenieri (2004.g. – 5 inţ., 
2005.g. - 22 inţ.). Studijas sekmīgi pabeigušo inţenieru skaits atainots 2.attēlā.  
 

 
 

2.attēls 
Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1958.gada līdz 2002.gadam.ir sagatavoti 910 ceļu un tiltu inţenieri. 1997.gadā, 
pārstrukturējot inţenierizglītības sistēmu, RTU tika uzsākta inţenieru studiju 
programma: „Transportbūves” (Studiju programmas šifrs RBIB4, apstiprināta RTU 
Senātā 1997.gada 28.aprīlī, protokola Nr. 420), iegūstamās profesijas šifrs atbilstoši  
profesiju klasifikatoram(PK) – PK 214204 – tiltu būvinţenieris; PK 214210 – Ātrgaitas 
ielu un šoseju būvinţenieris,  PK 214215 – Ceļu būvinţenieris, 214105 – Satiksmes 
plānotājs). BIB4 programma 2000.gadā tika starptautiski akreditēta uz 2 gadiem un, 
patlaban, pārstrukturējot to atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī izpildot RTU 
Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmuma ”Par profesionālo studiju programmām” 
prasības, tā ņemta par pamatu maģistra profesionālo studiju programmas 
”Transportbūves” izstrādei.  
 
Studijas tiek realizētas RTU Ceļu un tiltu katedrā un šīs katedras vadītājs ir arī 
minētās studiju programmas direktors. Gadījumā, ja tiek pārtraukta šīs programmas 
realizācija, studenti tiks pārskaitīti uz akadēmisko studiju programmu ”Būvzinātne”, 
kura 2001.gadā akreditēta uz 6 gadiem un kurā ir arī iespējama specializācija 
transportbūvju jomā. Līdz ar maģistra profesionālo studiju programmas 
“Transportbūves” realizācijas sākumu tiek pabeigta transportbūvju nozares 
augstākās profesionālās izglītības pārstrukturēšana divpakāpju sistēmā, saskaņā ar 
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Boloņas deklārācijas prasībām. Tā turpina bakalaura profesionālo studiju programmu 
“Transportbūves”. 
 

 

 
Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

 

 
Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

 
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

 

 

2 Programmas īstenošanas nosacījumi 

2.1 Programmas mērķis 

2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

 
Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus 
ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu bakalaura 
būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes    2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas zīmes  2 KP 
1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija ostās  2 KP 
1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. PRAKSE  26 KP  
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    

 

2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 
būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

 
Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju).  
 

 
 Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                             6 KP;  15% 

 specializējošie priekšmeti                       4 KP;  10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP;   5% 

 prakse             6 KP  15% 

 maģistra darbs                                                                 20 KP  50% 

                                                                                         KOPĀ    40KP  100% 
 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 

3 Piedāvājamās izglītības saturs 

3.1      Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 
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Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 
Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 
 
Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  
 
Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 
 
Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 
 
Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  
 

 

 
Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī 
inţenierprojekta daļu, kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās realizācijas 
variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju 
institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, 
kuras sastāvā ir arī transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu 
pārstāvji.  

 

 
Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

  

3.2      Maģistra darba īpatnības 

3.3 Programmas realizācija 
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Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
 

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 
 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.).  
 

1.tabula 
Gadi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Uzņemtie 
studenti 

89 135 151 203 168 185 197 238 240 228 243 360 409 

 

Jāatzīmē, ka tas, galvenokārt, panākts palielinoties studentu skaitam būvniecības 
programmā. Ja pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad būvniecības nozarē bija 
jūtama krīze, uzņemto studentu skaits bija viens no vismazākajiem, salīdzinot ar pārējām 
RTU fakultātēm, tad tagad stāvoklis ir būtiski izmainījies un mēs esam fakultāte, kurā 
saskaņā ar 2005.gada uzņemšanas rezultātiem ir trešais lielākais konkurss. 
 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2005.gada 1.februāri dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (BGT0) 6 5 10  21 

 
2004 / 2005.m.g. aizstāvēti   8  maģistru darbi un  6  inţenierprojekti 

 
Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

4 Studenti 

5 Akadēmiskais personāls 
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 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

 Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem. 
 
Analizējot Būvniecības fakultātes akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam 
secināt, ka darbinieku skaits ar zinātņu doktora (Dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu 
sastāda 2/3 no kopējā skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, 
tad palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 
 
                                3.tabula 

Kvalifikācija Skaits % 

Profesori   13 19% 

Asoc.profesori 12 18% 

Docenti  27 40% 

Lektori 11 16% 

Asistenti  5 7% 

KOPĀ    68 100.00% 

 
 

Salīdzinot ar 2000.gadu, Būvzinātnes un Būvniecības un Transportbūvju studiju 
programmu realizējošo Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 
4.attēlā: 
            

                                 

Pasniedzēju vecuma struktūra
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                                                     4.attēls 
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Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišķām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Katedru sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba algas 
fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  

 
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 2 profesoriem, 1 asociētā 
profesora, 3 docentiem, 1 lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla 
vecums sastāda 46 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 

o A.Paeglītis  Koka tilti  (lekciju konspekts), (datorraksts) Rīga, RTU, 2004 – 40 lpp. 

o A.Paeglītis  Dzelzsbetona tilti (Lekciju konspekts), (datorraksts) Rīga, RTU, 2004 
– 45 lpp. 

o J.Smirnovs, J.R.Naudţuns. Autosatiksmes drošība., (datorraksts), Rīga, RTU, 
2005 – 227 lpp. 

 
Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  
 

o Zariņš A., Naudţuns J. Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās 
problēmas, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, 
sējums 5, 2004.g 

o A.Paeglītis, V.Zvejnieks, G.Šahmenko, Light Weight Concrete Application in 
Latvian Bridges, Proc. of fib Symposium “Concrete structures: the Challenge of 
Creativity”. Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 lpp. 

o A.Paeglītis, Two new bridges over Highway near Riga, Proc. of  IABSE 
Symposium “Metropolitan Habitats and Infrastructure”, September 22-24, 2004, 
Shanghai, China, 6 lpp. 

o Zariņš A., Naudţuns J. Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās 
problēmas RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, 
sējums 5, 2004.g 

6 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 
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o Kains G., Smirnovs J. Ceļu satiksmes analīze uz autoceļiem ar paplašinātu 
nomali, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, 
sējums 5, 2004.g 

o Meţinieks K., Smirnovs J. Inteliģento transporta sistēmu izmantošanas iespēju 
analīze Latvijā, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 
2, sējums 5, 2004.g 

o Straupe V., Paeglītis A. Simetrisku vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu 
analītiska izpēte, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, 
sērija 2, sējums 5, 2004.g. 

o D.Čygas, A.Laurinavicius, D.Ziloniene, J.Smirnovs. Possibilities to reduce plastic 
deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up areas street 
pavement. // Selected papers. The 6th International conference Environmental 
Engineering. Vilnius – 2005., p.532 – 536.  

o J.Smirnovs. G.Kains. Analysis of traffic safety on roads with brighter paved 
shoulders. //The ICTCT-workshop of 2004 in Tartu. 11 p. 

 
Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie 
pētījumi par tiltu un citu inţenierbūvju ilgmūţību un darbspēju (A.Paeglītis, 
J.Naudţuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas 
asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīti maģistranti V.Haritonovs un 
A.Veikšāns. 
 
Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi 
ietekmē studiju programmas realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā 
darbā gan arī izmantot apmācību procesā modernas iekārtas. 

 

a) esošā: 
 

 Transportbūvju laboratorija; 
 bibliotēka; 
 datoru klases ar pieeju INTERNET; 
 metodiskais kabinets; 
 normatīvo dokumentu bibliotēka. 
 

b)  nepieciešamā: 
 

 autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
 autoceļu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
 jauns fakultātes laboratoriju korpuss. 
 

7 Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 
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Studiju maksa vienam studentam, pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par studiju 
maksu 2004./2005 m.g., ir 1275,- Ls gadā.  

8 Izmaksu novērtējums uz vienu maģistru 
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9 Pašnovērtējums – SVID analīze 

 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
 

Stiprās puses (SP)                                                  
RTU prestiţs                       +2                                              
Būvn. specialitātes prestiţs +3                                              
Kvalificēti mācībspēki        +2                                              
Labas datorklases                +3                                              
Iespējas publicēties             +3                                   +22     
Relatīva brīvība                   +3                                              
Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20     
Arvien kvalitatīvāks                                                                        
reflektantu kontingents      +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +22                              
                                                                             +16 
                                                                         
                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                                                     (+6;+7) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                              Studijas ārzemēs        
+2 
Konkurence             - 1                                               -4                          Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                    Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                                  I KOPĀ                 
+8 
                                                                                  
                                                                                    -8 
 
 

       I +D = 8-2=6                                                                                                                                                                 
BF SVID  (+6;+7) 

5.attēls 

Vājās vietas (VV) 
Novecojis personāls                  -1 

Vāji strādā infosistēma             -2 

Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Trūkst mācību literatūras          -3 

Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Nav lielo auditoriju                   -1 

Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

VV KOPĀ..................-15 
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (5.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, pasniedzēju novecošana. 

 

 
Ar nolūku noskaidrot studentu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju 
programmu tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz 
sekojošiem anketā apkopotiem jautājumiem:  

Uzdevums Lielā 
mērā 

Daļēji Nemaz 

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

   

Iegūt spēju izstrādāt algoritmu, kas nodrošina 
vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

Iegūt spēju konstatēt, formulē un risināt 
inţeniertehniskās problēmas 

   

Iemācīt izprast profesionālo un ētisko atbildību    

Iegūt spēju efektīvi komunicēt    

Izveidot atziņu par mūţizglītības nepieciešamību 
un spēju tajā iesaistīties 

   

Apgūt zināšanas aktuālākajos transportbūvju 
projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības 
jautājumos 

   

Iegūt spēju pielietot iemaņas, paņēmienus un 
modernu aprīkojumu inţeniertheniskajā praksē 

   

 
Pavisam tika izplatītas 20 anketas, no kurām atpakaļ saņemtas tikai 18, tai skaitā 5 
darba devēju, 4 pasniedzēju un 8 maģistru aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika 
apstrādāti sekojoši: 

 Par atbildi „Lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 

 Par atbildi „daļēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 

 Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  - 2 punkti. 
 
Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. 
Līdz ar to iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām 
pusēm. Rezultāti apkopoti 6.attēlā.  

10 Aptaujas rezultāti 
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Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka profesionālie 
maģistri vēl nav apguvuši spēju efektīvi komunicēt (60%) un samērā vāji apguvuši 
spējas darboties daudznozaru komandā (67%). Vienlaicīgi darba devēji ir apmierināti ar 
zināšanām aktuālākajos transportbūvju projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības 
jautājumos (95%). 

Paši maģistri par programmas vājo posmu uzskata spēju efektīvi komunicēt (45%), bet 
visaugstāk novērtē studiju laikā apgūstamās zināšanas aktuālākajos transportbūvju 
projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības jautājumos (90%).  

Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūtas spējas organizēt un veikt 
eksperimentus, analizēt un interpretēt iegūtos datus (45%). Tāpat mazāk par 60% 
novērtēta studiju laikā iegūstamā spēja izstrādāt algoritmu, kas nodrošina vēlamā 
sasniegšanu. Savukārt par vislabāk apgūto prasmi pasniedzēji uzskata zināšanu 
iegūšanu aktuālākajos transportbūvju projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības 
jautājumos (100%). Tas liecina, ka profesionālie maģistri, lielā mērā, ir gatavi uzsākt 
praktisko darbību firmās un uzņēmumos. 

Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā maģistru programma ļauj iegūt 
labu teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt komandā 
un organizēt tās darbu. 

 

 

Aptaujas rezultāti

0 20 40 60 80 100 120

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt un interpretēt

iegūtos datus

Iegūt spēju izstrādāt algoritmu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās

Iegūt spēju konstatēt, formulē un risināt inţeniertehniskās problēmas

Iemācīt izprast profesionālo un ētisko atbildību

Iegūt spēju efektīvi komunicēt

Izveidot atziņu par mūţizglītības nepieciešamību un spēju tajā

iesaistīties

Apgūt zināšanas aktuālākajos transportbūvju projektēšanas,

uzturēšanas un būvniecības jautājumos

Iegūt spēju pielietot iemaņas, paņēmienus un modernu aprīkojumu

inţeniertheniskajā praksē

%

darba devēji

pasniedzēji

Studenti

 
                                                                6.attēls 
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2004/2005. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Ar RTU attīstības fonda palīdzību pamazām tiek uzlabota fakultātes nolietojusies 
infrastruktūra: likti jauni logi, remontētas atsevišķas telpas un veikti citi darbi; 

o Atsevišķos priekšmetos ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu valodā; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns; 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Svarīgs virziens ir mācību procesa modernizācija un mācību-metodisko 
materiālu izstrādāšana un publicēšana, gan katedras māja lapā, gan arī 
publicētā veidā. Šī mērķa sasniegšanai katedra ir iesniegusi konkursa 
pieteikumu ESF „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē”, kurā ir paredzēts  modernizēt auditoriju 
un laboratoriju materiāli tehnisko līdzekļus un aprīkojumu, kā arī izstrādāt un 
publicēt, uz mūsdienu pieejām balstītu, mācību metodisko materiālu. 
Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātes bibliotēkā ir pasūtīta un daļēji jau 
saņemta jaunākā tehniskā literatūra par ceļu, tiltu un ostu nozari. 

 Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. Tādēļ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas ceļinieku 
asociāciju un Latvijas ceļu būvētāju asociāciju par iespējām nodrošināt 
atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas iespējas studentu 
raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām (Lietuvā, Igaunijā, 
Norvēģijā, Šveicē, ASV). 

 Katedra turpinās piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, 
kas veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

 
o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Būvniecības fakultātē ir nodibināts Būvzinātnes centrs, kura Transportbūvju 
drošuma un ilgmūţības pētniecības nodaļā tiks veikti pētījumi, kas saistīti ar 
autoceļu, tiltu un ostu būvju drošuma un ilgmūţības problēmām.   

 Kopā ar Viļņas un Tallinnas Tehnisko universitāšu Ceļu katedrām ir paredzēts 
izdot ţurnālu „Road and Bridge Engineering”, kura zinātniskajā redkolēģijā tiks 
iesaistīti katedrā strādājošie zinātņu doktori. Ţurnāls dos iespēju publicēties 
katedras akadēmiskajam personālam, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem. 

 Katedras akadēmiskais personāls turpinās veikt līgumdarbus tautsaimniecībai 
nepieciešamu problēmu risināšanai. 

11 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

17 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

 
2004.g. pirmajā kursā uzņemts liels studentu skaits (360), kas nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits (budţeta grupās ieskaitīti studenti ar vidējo atzīmi - 8,5), kā 
iepriekšējos gadus. Tādēļ jau šodien jādomā par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku 
piesaistīšanu. 
 
 

        
 
Programmas direktors 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
Profesors Ainārs Paeglītis 

  
      2005.gada 6.septembrī. 
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Maģistra profesionālās studijas programmā ”Transportbūves” sāktas pēc RTU 
Senāta 2003.gada 31. marta lēmuma Nr 476, ar kuru arī apstiprināta šo studiju 
mācību programma. 
 
Savā pastāvēšanas vēsturē no 1960.gadā dibinātās Ceļu, tiltu un aerodromu būves 
katedras izveidojušās pavisam trīs katedras - skat. 1.attēlu. 
 

 
 

1.attēls 
 

1 Studiju programmas organizācija 

Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedra 
1960. – 1975. 

Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra 
1975. – 1991. 

Būvmehānikas katedra 
Sākot ar 1975. g 

Ceļu un tiltu katedra 
1991. – 1993. 

Ģeodēzijas katedra 
Sākot ar 1991.g Transportbūvju katedra 

1993. – 1996. 

Transportbūvju profesora grupa 
1996. – 2003. 

Ceļu un tiltu katedra 
Sākot ar 2003.g. 

Ceļu un tiltu katedras attīstības vēsture 

Ceļu un tiltu profesora grupa 
1996. – 2003. 
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Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1960.gada līdz 2006.gadam ir sagatavoti 984 ceļu un tiltu inţenieri (2006.g. - 32 
inţ.). Studijas sekmīgi pabeigušo inţenieru skaits atainots 2.attēlā.  
 

 
 

2.attēls 
Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1958.gada līdz 2002.gadam.ir sagatavoti 910 ceļu un tiltu inţenieri. 1997.gadā, 
pārstrukturējot inţenierizglītības sistēmu, RTU tika uzsākta inţenieru studiju 
programma: „Transportbūves” (Studiju programmas šifrs RBIB4, apstiprināta RTU 
Senātā 1997.gada 28.aprīlī, protokola Nr. 420), iegūstamās profesijas šifrs atbilstoši  
profesiju klasifikatoram(PK) – PK 214204 – tiltu būvinţenieris; PK 214210 – Ātrgaitas 
ielu un šoseju būvinţenieris,  PK 214215 – Ceļu būvinţenieris, 214105 – Satiksmes 
plānotājs). BIB4 programma 2000.gadā tika starptautiski akreditēta uz 2 gadiem un, 
patlaban, pārstrukturējot to atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī izpildot RTU 
Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmuma ”Par profesionālo studiju programmām” 
prasības, tā ņemta par pamatu maģistra profesionālo studiju programmas 
”Transportbūves” izstrādei.  
 
Studijas tiek realizētas RTU Ceļu un tiltu katedrā un šīs katedras vadītājs ir arī 
minētās studiju programmas direktors. Gadījumā, ja tiek pārtraukta šīs programmas 
realizācija, studenti tiks pārskaitīti uz akadēmisko studiju programmu ”Būvzinātne”, 
kura 2001.gadā akreditēta uz 6 gadiem un kurā ir arī iespējama specializācija 
transportbūvju jomā. Līdz ar maģistra profesionālo studiju programmas 
“Transportbūves” realizācijas sākumu tiek pabeigta transportbūvju nozares 
augstākās profesionālās izglītības pārstrukturēšana divpakāpju sistēmā, saskaņā ar 
Boloņas deklārācijas prasībām. Tā turpina bakalaura profesionālo studiju programmu 
“Transportbūves”. 
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

 

 
Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

 
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

 

 
Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 

2 Programmas īstenošanas nosacījumi 

2.1 Programmas mērķis 

2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus 
ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu bakalaura 
būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes    2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas zīmes  2 KP 
1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija ostās  2 KP 
1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. PRAKSE  26 KP  
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    

 
Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 

2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

 
Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju).  
 

 
 Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                             6 KP;  15% 

 specializējošie priekšmeti                       4 KP;  10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP;   5% 

 prakse             6 KP  15% 

 maģistra darbs                                                                 20 KP  50% 

                                                                                         KOPĀ    40KP  100% 
 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 

3 Piedāvājamās izglītības saturs 

3.1      Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 
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Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 
 
Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  
 
Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 
 
Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 
 
Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  
 

 

 
Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī 
inţenierprojekta daļu, kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās realizācijas 
variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju 
institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, 
kuras sastāvā ir arī transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu 
pārstāvji.  

 

 
Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

  

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
 

3.2      Maģistra darba īpatnības 

3.3 Programmas realizācija 
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Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 
 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.).  
 

1.tabula 
Gadi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Uzņemtie 
studenti 

135 151 203 168 185 197 238 240 228 243 360 409  588 

 

Jāatzīmē, ka tas, galvenokārt, panākts palielinoties studentu skaitam būvniecības 
programmā. Ja pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad būvniecības nozarē bija 
jūtama krīze, uzņemto studentu skaits bija viens no vismazākajiem, salīdzinot ar pārējām 
RTU fakultātēm, tad tagad stāvoklis ir būtiski izmainījies un mēs esam fakultāte, kurā 
saskaņā ar 2006.gada uzņemšanas rezultātiem ir otrais lielākais konkurss. 
 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2006.gada 1.jūliju dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (BGT0) 18 2 4  24 

 
2005 / 2006.m.g. aizstāvēti   7  maģistru darbi. 

 
Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

4 Studenti 

5 Akadēmiskais personāls 
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 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem. 
 
Analizējot Būvniecības fakultātes akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam 
secināt, ka darbinieku skaits ar zinātņu doktora (Dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu 
sastāda 2/3 no kopējā skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, 
tad palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 
 
                                3.tabula 

Kvalifikācija Skaits % 

Profesori   13 19% 

Asoc.profesori 12 18% 

Docenti  27 40% 

Lektori 11 16% 

Asistenti  5 7% 

KOPĀ    68 100.00% 

 
 

Būvzinātnes un Būvniecības un Transportbūvju studiju programmu realizējošo 
Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 4.attēlā: 
            

                                 

Pasniedzēju vecuma struktūra

0

10

20

30

40

līdz 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 virs 60

vecums, gadi

p
ro

c
e
n

ti

 
                                                     4.attēls 
 
Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišķām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Katedru sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba algas 
fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  
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Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 2 profesoriem, 1 asociētā 
profesora, 3 docentiem, 1 lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla 
vecums sastāda 46 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 
2005./2006.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Amats 

1 Paeglītis Ainārs profesors 

2 Naudţuns Juris profesors 

3 Smirnovs Juris profesors 

4 Zemītis Māris docents 

5 Gode Pēteris docents 

6 Zariņš Atis lektors 

7 Rozentāle Ilze asistente 

8 Lācis Raitis asistents 

9 Bidzāns Jānis asistents 

  
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 2 docentiem, 1 
lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 47 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 

 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 

 Smirnovs, J.R.Naudţuns. Autosatiksmes drošība., (datorraksts), Rīga, RTU, 
2005 – 227 lpp. 

 A.Paeglītis. Tērauda konstrukciju analīze pēc LVS EN 1993 „Tērauda 
konstrukciju projektēšana”prasībām. (datorraksts) Rīga, RTU, 2005 – 73 lpp. 

 
Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

6 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 
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Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  
 

 D.Čygas, A.Laurinavicius, D.Ziloniene, J.Smirnovs. Possibilities to reduce 
plastic deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up 
areas street pavement. // Selected papers. The 6th International 
conference Environmental Engineering. Vilnius – 2005., p.532 – 536.  

 A.Paeglitis, G.Sahmenko, Light weight concrete application in bridges, 
Proc of. International Conference “Concrete for Transportation 
Infrastructure” held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 
2005, p. 151 – 158, Thomas Telford, 2005 

 K.Gode, A.Paeglītis, Spriegota dzelzsbetona lentveida konstrukciju 
pielietojuma analīze gājēju tiltos, RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija, 
Arhitektūra un zinātne, 6.sējums, 2005.gads. 107-114 lpp. 

 A.Paeglitis, Development of timber bridges in Latvia, Proc. Of NFV 
Conference on Timber bridges, 28-30 Sept. 2005, Hamar, Norway 

 A.Paeglitis, The use of Eurocodes in transportation infrastructures in 
Latvia, Eurocodes building the Future, Proc. Of Workshop on the Adoption 
of the Eurocodes in the EU New Member, Accession and Candidate 
Countries, 7-9 November 2005, Ispra, Italy 

 Ainars Paeglitis, Genadijs Sahmenko. Bridges with lightweight Aggregate 
Concrete Structures. //The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 
2006, Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Aldis Lama, Juris Smirnovs, Juris Naudzuns. Road Traffic Safety in the 
Baltic States. // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, 
Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Atis Zarins  The Dynamic approch to evaluation of visual road image.// The 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, No.2, p. 109-
114. 

 Normunds Rancans, Juris Smirnovs. Experience of using Cold Emulsion 
Mix in the Republic of Latvia.// The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, 2006, Vol.1, No.2, p. 103-108. 

 V.Haritonovs, J.Naudţuns. Investigation of Pavement routing formation.// 
Proc. Of the 26-th International Baltic Road conference, Kuressaare, 
Estonia, 28-30.august 2006. 

 J.Smirnovs, N.Rancāns. Analysis of usage experience of soft and 
emulsion asphalts.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road 
conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 
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 J.Varna, J.Smirnovs. Postgraduation training of Road Engineers in Riga 
Technical University.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road 
conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 B.Jelisejevs. Comparative Environmental assessment of road de-icing 
measures.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road conference, 
Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 
Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie 
pētījumi par tiltu un citu inţenierbūvju ilgmūţību un darbspēju (A.Paeglītis, 
J.Naudţuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas 
asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīti doktoranti V.Haritonovs un 
K.Gode. 
 
Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās zinātniski pētniecisko līgumdarbu 
izstrādē: 
 

N.p.k. Darba 
nosaukums 

Līguma 
veids 

Līgumdarba 
vadītājs 

Termiņš Līguma 
summa 

Nr.  6946 Tilta pār Lielupi 
Jūrmalā 
pārbaude ar 
slodzi 

Pētniecisk
ais 

līgumdarb
s 

Prof. Ainars 
Paeglītis 

2005g. Jūn. 
2005.g. dec. 

Ls.11000.- 

Nr. 7015 Vienotas 
sabiedriskā 
transporta biļetes 
(e-biļetes) 
ieviešanas Rīgā 
priekšizpēte 

Pētniecisk
ais 

līgumdarb
s RD Sia 

Rīgas 
Satiksme 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2005.nov.-
2006.mar 

Ls 80 000,- 

 
Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi 
ietekmē studiju programmas realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā 
gan arī izmantot apmācību procesā modernas iekārtas. 
 

 

J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering” redkolēģijas locekļi. 2006.gada ziemā izdots pirmais ţurnāla 
numurs. 

2006.gada janvārī J.R.Naudţuns un J.Smirnovs piedalījās Baltijas valstu tehnisko 
universitāšu seminārā Tallinā, kurā tika apspriesti jautājumi par kopējas darbības 
aktivitātēm, kas saistītas ar ţurnāla izdošanu.  

7 Starptautiskā sadarbība 
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2005.gada oktobrī Ceļu un tiltu katedrā ar lekciju uzstājās ASV Federālās Autoceļu 
administrācijas darbinieks Jānis Grāmatiņš, kurš sniedz arī konsultācijas RTU mācību 
spēkiem par atsevišķiem jautājumiem, kas saistīti ar pilsētu ielu inventarizāciju. 

2006.gada 10. – 12. maijā Nīderlandē, Groningenas pilsētā notika European 
Conference on Mobility Management (ECOMM) 10.konference. Šīs konferences 
zinātniskajā komisijā darbojās J.Smirnovs.  

 

 
Baltijas valstu ceļu katedru pārstāvju seminārs Tallinā. 

Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes Ceļu katedras vadītājs 
A.Laurinavičus, VĢTU Apkārtējās vides inţenierijas fakultātes dekāns 
D.Čigas, RTU profesors J.Naudţuns, Igaunijas autoceļu direkcijas 
pārstāvji A.Kaldass, B.Āvika, Tallinas Tehnoloģijas universitātes Ceļu 
katedras vadītājs A.Āviks. (no kreisās puses uz labo) 
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Tikšanās laikā ar ASV Federālās Autoceļu pārvaldes pārstāvi Jāni Grāmatiņu 

 
Pēc Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes ielūguma no 
2006.gada 15. līdz 30. augustam Latvijā viesojas RTU Goda doktors, tiltu 
būvinţenieris Arvīds Upesleja-Granta kungs no ASV, lai dalītos savā pieredzē par 
tiltu projektēšanu, būvuzraudzību un būvniecības projektu vadīšanu, kā arī tiktos 
ar būvinţenieriem un vadītu seminārus par tiltu projektēšanas un būvprojektu 
vadīšanas jautājumiem. 

Rīgas Tehnsikās universitātes Būvniecības fakultātes 133.auditorijā notika 
A.Granta lekcijas  par šādām tēmām: 

 17.augustā plkst. 10-00 notika lekcija par tēmu: „Tilti – sabiedrības vērtību 
spogulis” (lekcija veltīta tiltu projektēšanas jautājumiem). 

 24.augustā plkst. 10-00 notika lekcija par tēmu: „Tiltu būve – no ieceres 
līdz izpildījumam” (lekcija veltīta uzraudzības jautājumiem) 
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A.Upesleja-Grants iepazīstina auditoriju ar savu pieredzi tiltu projektēšanā 
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a) esošā: 
 

 Transportbūvju laboratorija; 
 bibliotēka; 
 datoru klases ar pieeju INTERNET; 
 metodiskais kabinets; 
 normatīvo dokumentu bibliotēka. 
 

b)  nepieciešamā: 
 

 autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
 autoceļu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
 jauns fakultātes laboratoriju korpuss. 
 

Studiju maksa vienam studentam, pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par studiju 
maksu 2005./2006 m.g., ir 1275,- Ls gadā.  

8 Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 

9 Izmaksu novērtējums uz vienu maģistru 
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10 Pašnovērtējums – SVID analīze 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

18 

 

Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (2.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, pasniedzēju novecošana. 
  

2004/2005. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Ar RTU attīstības fonda palīdzību pamazām tiek uzlabota fakultātes nolietojusies 
infrastruktūra: likti jauni logi, remontētas atsevišķas telpas un veikti citi darbi; 

o Atsevišķos priekšmetos ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu valodā; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns; 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Svarīgs virziens ir mācību procesa modernizācija un mācību-metodisko 
materiālu izstrādāšana un publicēšana, gan katedras māja lapā, gan arī 
publicētā veidā. Šī mērķa sasniegšanai katedra ir uzvarējusi konkursā un 
ieguvusi līdzekļus ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” realizācijai, kurā 
ir paredzēts  modernizēt auditoriju un laboratoriju materiāli tehnisko līdzekļus 
un aprīkojumu, kā arī izstrādāt un publicēt, uz mūsdienu pieejām balstītu, 
mācību metodisko materiālu. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātes bibliotēkā ir 
pasūtīta un daļēji jau saņemta jaunākā tehniskā literatūra par ceļu, tiltu un 
ostu nozari. 

 Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. Tādēļ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas ceļinieku 
asociāciju un Latvijas ceļu būvētāju asociāciju par iespējām nodrošināt 
atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas iespējas studentu 
raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām (Lietuvā, Igaunijā, 
Norvēģijā, Šveicē, ASV). 

 Katedra turpinās piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, 
kas veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

 
o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Būvniecības fakultātē ir nodibināts Būvzinātnes centrs, kura Transportbūvju 
drošuma un ilgmūţības pētniecības nodaļā tiks veikti pētījumi, kas saistīti ar 
autoceļu, tiltu un ostu būvju drošuma un ilgmūţības problēmām.   

 Kopā ar Viļņas un Tallinnas Tehnisko universitāšu Ceļu katedrām tiek izdots 
ţurnāls „Road and Bridge Engineering”, kura zinātniskajā redkolēģijā tiks 

11 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
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iesaistīti katedrā strādājošie zinātņu doktori. Ţurnāls dos iespēju publicēties 
katedras akadēmiskajam personālam, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem. 

 Katedras akadēmiskais personāls turpinās veikt līgumdarbus tautsaimniecībai 
nepieciešamu problēmu risināšanai. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

 
2006.g. pirmajā kursā uzņemts liels studentu skaits (588), kas nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits (budţeta grupās ieskaitīti studenti ar vidējo atzīmi - 8,5), kā 
iepriekšējos gadus. Tādēļ jau šodien jādomā par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku 
piesaistīšanu. 
 
 

        
 
Programmas direktors 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
Profesors Ainārs Paeglītis 

  
      2006.gada 26.oktobrī. 
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Maģistra profesionālās studijas programmā ”Transportbūves” sāktas pēc RTU 
Senāta 2003.gada 31. marta lēmuma Nr 476, ar kuru arī apstiprināta šo studiju 
mācību programma. 
 
Savā pastāvēšanas vēsturē no 1960.gadā dibinātās Ceļu, tiltu un aerodromu būves 
katedras izveidojušās pavisam trīs katedras - skat. 1.attēlu. 
 

 
 

1.attēls 
 

1 Studiju programmas organizācija 

Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedra 
1960. – 1975. 

Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra 
1975. – 1991. 

Būvmehānikas katedra 
Sākot ar 1975. g 

Ceļu un tiltu katedra 
1991. – 1993. 

Ģeodēzijas katedra 
Sākot ar 1991.g Transportbūvju katedra 

1993. – 1996. 

Transportbūvju profesora grupa 
1996. – 2003. 

Ceļu un tiltu katedra 
Sākot ar 2003.g. 

Ceļu un tiltu katedras attīstības vēsture 

Ceļu un tiltu profesora grupa 
1996. – 2003. 
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Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1960.gada līdz 2007.gadam ir sagatavoti 1008 ceļu un tiltu inţenieri (2007.g. - 24 
inţ.). Studijas sekmīgi pabeigušo inţenieru skaits atainots 2.attēlā.  
 

 
 

2.attēls 
Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1958.gada līdz 2002.gadam.ir sagatavoti 910 ceļu un tiltu inţenieri. 1997.gadā, 
pārstrukturējot inţenierizglītības sistēmu, RTU tika uzsākta inţenieru studiju 
programma: „Transportbūves” (Studiju programmas šifrs RBIB4, apstiprināta RTU 
Senātā 1997.gada 28.aprīlī, protokola Nr. 420), iegūstamās profesijas šifrs atbilstoši  
profesiju klasifikatoram(PK) – PK 214204 – tiltu būvinţenieris; PK 214210 – Ātrgaitas 
ielu un šoseju būvinţenieris,  PK 214215 – Ceļu būvinţenieris, 214105 – Satiksmes 
plānotājs). BIB4 programma 2000.gadā tika starptautiski akreditēta uz 2 gadiem un, 
patlaban, pārstrukturējot to atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī izpildot RTU 
Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmuma ”Par profesionālo studiju programmām” 
prasības, tā ņemta par pamatu maģistra profesionālo studiju programmas 
”Transportbūves” izstrādei.  
 
Studijas tiek realizētas RTU Ceļu un tiltu katedrā un šīs katedras vadītājs ir arī 
minētās studiju programmas direktors. Līdz ar maģistra profesionālo studiju 
programmas “Transportbūves” realizācijas sākumu tiek pabeigta transportbūvju 
nozares augstākās profesionālās izglītības pārstrukturēšana divpakāpju sistēmā, 
saskaņā ar Boloņas deklārācijas prasībām. Tā turpina bakalaura profesionālo studiju 
programmu “Transportbūves”. 
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

 

 
Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

 
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

 

 
Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

2 Programmas īstenošanas nosacījumi 

2.1 Programmas mērķis 

2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus 
ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu bakalaura 
būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes    2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas zīmes  2 KP 
1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija ostās  2 KP 
1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. PRAKSE  26 KP  
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    

 
Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 

2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

 
Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju).  
 

 
 Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                             6 KP;  15% 

 specializējošie priekšmeti                       4 KP;  10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP;   5% 

 prakse             6 KP  15% 

 maģistra darbs                                                                 20 KP  50% 

                                                                                         KOPĀ    40KP  100% 
 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 

3 Piedāvājamās izglītības saturs 

3.1      Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 
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Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 
 
Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  
 
Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 
 
Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 
 
Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  
 

 

 
Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī 
inţenierprojekta daļu, kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās realizācijas 
variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju 
institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, 
kuras sastāvā ir arī transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu 
pārstāvji.  

 

 
Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

  

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
 

3.2      Maģistra darba īpatnības 

3.3 Programmas realizācija 
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Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 
 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.).  
 

1.tabula 
Gadi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uzņemtie 
studenti 

151 203 168 185 197 238 240 228 243 360 409  588 750 

 

Jāatzīmē, ka tas, galvenokārt, panākts palielinoties studentu skaitam būvniecības 
programmā. Ja pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad būvniecības nozarē bija 
jūtama krīze, uzņemto studentu skaits bija viens no vismazākajiem, salīdzinot ar pārējām 
RTU fakultātēm, tad tagad stāvoklis ir būtiski izmainījies un mēs esam fakultāte, kurā 
saskaņā ar 2007.gada uzņemšanas rezultātiem ir otrais lielākais konkurss. 
 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2007.gada 1.jūliju dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (RBGT0) 29 2 1  32 

 
2006. / 2007.m.g. aizstāvēti   19  maģistru darbi. 

 
Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

4 Studenti 

5 Akadēmiskais personāls 
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 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem. 
 
Analizējot Būvniecības fakultātes akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam 
secināt, ka darbinieku skaits ar zinātņu doktora (Dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu 
sastāda 2/3 no kopējā skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, 
tad palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 
 
                                3.tabula 

Kvalifikācija Skaits % 

Profesori   15 23% 

Asoc.profesori 10 15% 

Docenti  23 35% 

Lektori 11 17% 

Asistenti  6 10% 

KOPĀ    65 100% 

 
 

Būvzinātnes un Būvniecības un Transportbūvju studiju programmu realizējošo 
Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 4.attēlā: 
            

                                 

Pasniedzēju vecuma struktūra
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                                                     4.attēls 
 
Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišķām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Katedru sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba algas 
fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  

 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

10 

Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 2 profesoriem, 1 asociētā 
profesora, 3 docentiem, 1 lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla 
vecums sastāda 46 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 
2006./2007.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Amats 

1 Paeglītis Ainārs profesors 

2 Naudţuns Juris profesors 

3 Smirnovs Juris profesors 

4 Zemītis Māris docents 

5 Gode Pēteris docents 

6 Zariņš Atis docents 

7 Rozentāle Ilze lektore 

8 Lācis Raitis lektore 

9 Bidzāns Jānis lektors 

  
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 3 docentiem, 3 
lektoriem. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 48 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 

 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 

Metodiskie materiāli, kas izstrādāti ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” ietvaros: 

 Smirnovs, J. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība,  RTU, 2007,104.lpp. 
Ir RTU bibliotēkā. 

 Rozentāle I., Transportbūvju estētika, RTU, 2007, 103.lpp. Ir RTU bibliotēkā. 

 Zemītis M., Autoceļu ekspluatācija, RTU, 2007, 75.lpp. Ir RTU bibliotēkā. 

Visas grāmatas iespiestas tipogrāfijā „Latgales druka”. 

Metodiskie materiāli, kas izstrādāti Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansēta 
apmācību projekta LV/2005-IB/EC/01 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju 
projektēšanā” ko vadīja LR Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas 
institūtu, ietvaros: 

 Paeglītis A., Eirokodeksi un konstrukciju projektēšanas pamatprincipi, 
Datorraksts, 2006., 30 lpp. 

 Paeglītis A., Satiksmes slodzes tiltiem LVS EN 1992 2.daļa, Datorraksts, 2006, 
24.lpp. 
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 Paeglītis A., LVS EN 1992:2004 2.daļa Betona tilti, Datorraksts, 2006, 38.lpp. 

 Paeglītis A., LVS EN 1993:2006 2.daļa Tērauda tilti, Datorraksts, 2006, 74.lpp. 

Materiāli publicēti LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā. 
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Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

 
Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  
 

  N.Rancans, J.Smirnovs. Experience of using of cold emulsion mix in the republic 
of Latvia // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, 
Vol I, No 2, p.103 – 107. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- 
examples of Estonia and Latvia. Proceedings of ICTCT 19. workshop „National 
traffic safety programs: concepts and practice”  in Minsk (2006) – 11 p. (Zin. 
komitejā 7 valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami 
www.ictct.org ). 

 A.Lama, J.Smirnovs, J.Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States // The 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, No 1, p. 63 
– 68. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu 
veidošanās dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. 
Sērija 2. Sējums 7. – Rīga – 2006. – 143 – 149lpp. (Zin. komitejā 5 valstu 
pārstāvji) ISSN 1407-7329 

 J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudţuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road 
Traffic Safety Programme implementation in Latvia. // The Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-427X. 
(Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 

kalpošanas laiku Latvijā analīze // RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un 

būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8. – Rīga – 2007. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) 
ISSN 1407-7329. 

  

6 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 

http://www.ictct.org/
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Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie 
pētījumi par tiltu un citu inţenierbūvju ilgmūţību un darbspēju (A.Paeglītis, 
J.Naudţuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas 
asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīti doktoranti V.Haritonovs un 
K.Gode. 

Ceļu un tiltu katedras mācībspēki ir iesaistīti Eiropas Savienības līdzfinansētā ESF 
projekta „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas 
Tehniskajā universitātē” realizācijā. Projekta ietvaros tiek iegādāta datortehnika un 
sagatavoti un izdoti lekciju konspekti.   

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskais personāls piedalās zinātniski pētniecisko 
līgumdarbu izstrādē: 

N.p.k. Darba nosaukums Līguma veids Līgumdarba 
vadītājs 

Termiņš 

L7144 Gājēju tilta Ulmaņa 
gatvē pārbaude ar 
slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Ainars 
Paeglītis 

2006g. Sept.- 
Dec. 

  

Nr. 7138 Ceļa pārvada pār A1 
iebraukšana 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2006.g. augusts - 
decembris 

Nr. 7181 Tilta pār Gauju a/c A3 
pārbaude ar slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007.g. marts – 
2008.g. - 

septembris 

  Rekomendāciju 
izstrāde Eirkodeksu 
2.daļas nacionālajiem 
pielikumiem 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007. jūlijs - 
decembris 

Nr. 7254 Tilta uz Pilssalu 
Alūksnē pārbaude ar 
slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007.g. maijs –   
septembris 

Nr. 7293 Tilta pār Gauju a/c 
V235 pārbaude ar 
slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007.g. 
septembris –   

decembris 

 Vieglo automobiļu 
optimāls stāvvietu 
izvietojums un 
izveidojums Dzirnavu 
ielas posmā no E.B. 
Upīša ielas līdz K. 
Valdemāra ielai 
(pētījums, slēdziens, 
rekomendācijas) 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. 

 Vienotas sabiedriskā 
transporta biļetes (e-
biļetes) ieviešanas 
priekšizpēte. 

Pētnieciskais 
līgums 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2005.g. – 2007.g. 
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 Ceļu satiksmes 
drošības programma 
2007. - 2013.g 

Pētnieciskais 
līgums 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. 

 Ceļu satiksmes 
drošības nacionālās 
programmas 2000.-
2006.g. izpildes 
novērtējums. 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. 

 Rīgas ielu, 
transportbūvju un 
satiksmes vadības 
attīstības 
koncepcijas"izstrādi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. – 2008.g. 

 
Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi 
ietekmē studiju programmas realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā 
darbā gan arī izmantot apmācību procesā modernas iekārtas.  
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 J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering” redkolēģijas locekļi. Ţurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi 
to, ka relatīvi īsā laikā ţurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē 
tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie daţādu zinātņu nozaru zinātniski pētnieciskie ţurnāli 
ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par ţurnāla iekļaušanu „Thomson Scientific 
Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās interneta adresēs: 
http://scientific.thomson.com;  

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

Katedras mācībspēki ir piedalījušies šādu starptautisku organizāciju darbībā:  

 Profesors Juris Naudţuns piedalījās Eiropas Būvniecības padomes (ECCE) 
Ģenerālajā asamblejā Stambulā, pārstāvot Latvijas Būvinţenieru Savienību. Konkrēti 
ECCE darbojos Standing Commitee "Education and Training of Civil Engineers" kā 
vice chairman. 

 Profesors Juris Naudţuns piedalījās Eiropas Būvniecības padomes (ECCE) 
Ģenerālajā asamblejā Bukarestē, pārstāvot Latvijas Būvinţenieru Savienību. ECCE 
darbojos "Education and Training of Civil Engineers" standing Commitee kā vice 
chairman. 

 Profesors Juris Naudţuns piedalījās 3. Eiropas projekta "Būvinţenieru izglītība un 
apmācība" (EU CEET III ) grupu sanāksmē   Bilbao, Spānija (kopā ar J. Smirnovu) 

 Profesori J.Naudţuns un J.Smirnovs organizēja EU CEETIII darba sanāksmi Rīgā. 

 Profesors Ainārs Paeglītis, kā Starptautiskās betona federācijas (fib) 5.Tehniskās 
komitejas loceklis piedalījās komitejas sēdē, kas notika 2007.gada 18.maijā 
Dubrovņikos, Horvātijā. 

 Profesors Ainārs Paeglītis, kā Starptautiskās betona federācijas (fib) 5.Tehniskās 
komitejas loceklis piedalījās komitejas sēdē, kas notika 2007.gada 2. Un 3.novembrī 
Lisabonā, Portugālē. 

 J.Smirnovs, J.Naudţuns un A.Paeglītis organizēja Baltijas valstu Tehnisko 
universitāšu Ceļu un tiltu katedru vadītāju sanāksmi Rīgā, 2007.gada 16.oktobrī. 

 Profesors Ainārs Paeglītis, Kā Starptautiskās tiltu un būvju inţenieru asociācijas 
(IABSE) Latvijas nodaļas vadītājs 2007.gada 18.septembrī piedalījās asociācijas 
ikgadējā sanāksmē Veimārā, Vācijā. 

Katedras mācībspēki ir piedalījušies šādu starptautisku zinātnisku konferenču un 
kongresu darbā: 

7 Starptautiskā sadarbība 

http://scientific.thomson.com/
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic
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 Profesors Ainārs Paeglītis piedalījies Amerikas betona institūta rīkotajos semināros  
Betona dienās, kas notika 2007.gada 21.-25.janvārim Lasvegasā, ASV. 

 Profesors Ainārs Paeglītis piedalījās IABSE simpozijā „Infrastruktūras uzlabojumi 
pasaulē”, kas notika Veimārā, Vācijā no 17.09.02 līdz 23.09.07. 

 Docents Atis Zariņš piedalījās Pasaules ceļu asociācijas (PIARC) kongresā Parīzē, 
Francijā, 2007.gada 12.- 15.septembris. 
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a) esošā: 
 

 Transportbūvju laboratorija; 
 bibliotēka; 
 datoru klases ar pieeju INTERNET; 
 metodiskais kabinets; 
 normatīvo dokumentu bibliotēka. 
 

b)  nepieciešamā: 
 

 autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
 autoceļu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
 jauns fakultātes laboratoriju korpuss. 
 

Studiju maksa vienam studentam, pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par studiju 
maksu 2006./2007 m.g., ir 1950,- Ls gadā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 

9 Izmaksu novērtējums uz vienu maģistru 
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10 Pašnovērtējums – SVID analīze 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (2.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, pasniedzēju novecošana. 
  

2006/2007. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Ar RTU attīstības fonda palīdzību pamazām tiek uzlabota fakultātes nolietojusies 
infrastruktūra: likti jauni logi, remontētas atsevišķas telpas un veikti citi darbi; 

o Atsevišķos priekšmetos ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu valodā; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns; 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Svarīgs virziens ir mācību procesa modernizācija un mācību-metodisko 
materiālu izstrādāšana un publicēšana, gan katedras māja lapā, gan arī 
publicētā veidā. Šī mērķa sasniegšanai katedra ir uzvarējusi konkursā un 
ieguvusi līdzekļus ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” realizācijai, kurā 
ir paredzēts  modernizēt auditoriju un laboratoriju materiāli tehnisko līdzekļus 
un aprīkojumu, kā arī izstrādāt un publicēt, uz mūsdienu pieejām balstītu, 
mācību metodisko materiālu. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātes bibliotēkā ir 
pasūtīta un daļēji jau saņemta jaunākā tehniskā literatūra par ceļu, tiltu un 
ostu nozari. 

 Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. Tādēļ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas ceļinieku 
asociāciju un Latvijas ceļu būvētāju asociāciju par iespējām nodrošināt 
atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas iespējas studentu 
raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām (Lietuvā, Igaunijā, 
Norvēģijā, Šveicē, ASV). 

 Katedra turpinās piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, 
kas veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

 
o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Būvniecības fakultātē ir nodibināts Būvzinātnes centrs, kura Transportbūvju 
drošuma un ilgmūţības pētniecības nodaļā tiks veikti pētījumi, kas saistīti ar 
autoceļu, tiltu un ostu būvju drošuma un ilgmūţības problēmām.   

 Kopā ar Viļņas un Tallinnas Tehnisko universitāšu Ceļu katedrām tiek izdots 
ţurnāls „Road and Bridge Engineering”, kura zinātniskajā redkolēģijā ir 
iesaistīti katedrā strādājošie zinātņu doktori. Ţurnāls dos iespēju publicēties 

11 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
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katedras akadēmiskajam personālam, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem. 

 Katedras akadēmiskais personāls turpinās veikt līgumdarbus tautsaimniecībai 
nepieciešamu problēmu risināšanai. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

 
2007.g. pirmajā kursā uzņemts liels studentu skaits (750), kas nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits (budţeta grupās ieskaitīti studenti ar vidējo atzīmi - 8,5), kā 
iepriekšējos gadus. Tādēļ jau šodien jādomā par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku 
piesaistīšanu. 
 
 
         
 
 

 
Programmas direktors 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
Profesors Ainārs Paeglītis 

  
      2007.gada 20.novembrī. 
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 

 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

Šajā laikā studentiem jāapgūst šādi priekšmeti: 

 

1  Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

1.1 Programmas mērķis 

1.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

1.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Kods  Priekšmets  Kredītpunkti  

A  Programmas obligātie priekšmeti  8  

BKA511 Ievads galīgo un robeţelementu 
metodē 

4  

BKA509 Modernie materiāli būvniecībā 4  

B1  Specializējošie priekšmeti  4  

BTB450 Kustības organizācija un satiksmes 
drošība 

4  

BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4  

BTB449 Transportbūvju estētika 2  

BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2  

BMT428 Ceļu būvmateriāli 2  

BMT506 Būvmateriāli specbūvēm 2  

BTB410 Slieţu ceļi ostās 2  

B5  Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti  2  

HSP446  Pedagoģija 2  

HSP484  Psiholoģija 2  

D  Prakse  6  

E  Gala / valsts pārbaudījums  20  

BTB002 Maģistra darbs  

 

Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju). 

Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums: 

Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

Obligātās izvēles priekšmeti:                                           6 KP;  15% 

specializējošie priekšmeti                        4 KP;  10% 

pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                   2 KP;   5% 

prakse              6 KP  15% 

maģistra darbs                                                                20 KP  50% 

                                                                         KOPĀ    40KP  100% 

1.4 Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 

Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  

Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 

Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 

Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē. 

Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

1.5 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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 Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem 
pretendentus ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes   2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss 

  
 6 KP 

1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas 

zīmes 
 2 KP 

1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija 

ostās 
 2 KP 

1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. Prakse  26 KP  
    
E. Valsts pārbaudījumi 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    
 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātā 
Transportbūvju inţeniera profesijas standartā izvirzītās prasības un atkarībā no 
izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu profesijām, kuru šifri 
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profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes 
plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu 
būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 
 

  

Maģistru profesionālo studiju programmā “Transportbūves ”  ar studiju ilgumu 1 gads 
izmaiņas nav izdarītas. Sakarā ar izmaiņām profesionālā bakalaura studiju programmā 
(studiju projektu ieviešanu) izmaiņas papildus apgūstamajos priekšmetos  reflektantiem 
ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo kvalifikāciju Transportbūvēs. 
 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 
būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam, profesijas standartam 
un profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Lai sakārtotu un uzlabotu mācību prakšu realizācijas un kontroles procesu ir veiktas 
izmaiņas prakšu programmas realizācijā - izstrādāti trīspusējie līgumi par prakses 
organizēšanu, kas tiek slēgti starp programmas direktoru, studentu un uzņēmumu, 
kurā students iziet praksi. Ir izstrādāti un ieviesti: prakses uzdevums, prakses 
dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses atskaitei, kā arī sakārtots prakses 
aizstāvēšanas komisijas darbs. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie komisijas, 
par ko tiek sastādīts protokols. 

2 Studiju programmas attīstība 

2.1 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

2.2  Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības 
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam 

2.3 Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

3 Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 
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 Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbosKopumā paredzētas 
lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 stundu apjomā. Kopējais 
auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 320 mācību stundas no 
kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

Pēdējā gada laikā ir uzlabojies auditoriju aprīkojums: auditorijas ar aprīkotas ar 
automātiski vadāmiem ekrāniem, multimediju projektoriem, datoriem, tā nodrošinot 
mūsdienīgas lekciju realizācijas iespējas.  

Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atļauj mācību procesā izmantot 
tīklā pieejamo informāciju. Uzsākta RTU portāla „ORTUS” izmantošana,  

Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta 14 mācību - metodisko materiālu izstrāde 
latviešu valodā: 

 “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss”; 

 “ Pārvadājumi un transporta sistēmas”; 

 “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi”; 

 “ Autoceļu ekspluatācija” ; 

 “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija”; 

 “ Transportbūvju pamati un pamatnes” ; 

 “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” ; 

 “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana”; 

 “ Transporta plūsmas teorija” ; 

 “ Transportbūvju estētika”; 

 “ Varbūtības teorija inţenieraprēķinos”; 

 “ Autoceļu būvniecība” ; 

 “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā”; 

 “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes”. 

Mācību priekšmetos „Tilti un inţenierbūves”, „Autoceļu projektēšana”, 
„Transportbūvju pamati un pamatnes” lekciju konspekti un kursa darbu uzdevumi ir 
pieejami Būvniecības fakultātes mājas lapā visiem studentiem. 

3.2 Programmas realizācijas resursu analīze 

3.3 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
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J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

  

1. 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Lekcija 
”Transporta situācija Latvijā” (prof. J.Smirnovs).  

2. 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloģiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā” (prof. J.Smirnovs). 

3. 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā” 
bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” V kursa studentiem  
uzstājās Tallinas Tehnoloģiskās universitātes docents Dago Antovs. 

4. AIKNC Novērtēšanas komisijas ekspertu grupas vadītājs. Novērtēšanas komisija 
izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība”.  

5. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  sēdēs  
Lisabonā, 2007.gada 2-3.novembris, Amsterdamā, 2008.gada 17.-18.maijā (prof. 
A.Paeglītis). 

6. SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” 
(EUCEET III)  http://www.euceet.utcb.ro  (prof. J.Smirnovs -Vadības komitejas 
dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

7. ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. J.Naudţuns darbojās konferences organizācijas komitejā un 
uzstājās ar referātu "Būvinţenieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG 
"Būvinţenieru izglītība Eiropā". 

8. J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĢTU, TTU un Baltijas ceļu 
asociācija, redkolēģijas locekļi. Ţurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā ţurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” datu 
bāzē tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie daţādu zinātņu nozaru zinātniski 
pētnieciskie ţurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par ţurnāla 
iekļaušanu „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās 
interneta adresēs: http://scientific.thomson.com;  

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 

  http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos:   

3.4 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

3.5 Sadarbība ar darba devējiem 

http://www.euceet.utcb.ro/
http://scientific.thomson.com/
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic
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 Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti trīspusējie sadarbības līgumi starp 
programmas direktoru, studentu un uzņēmumu, kurā students iziet praksi. 
Tiek veikts darbs ar firmu un uzņēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu 
prakšu vietu skaitu. 

 Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā inţenierprojektu un bakalaura 
darbu vadītāji un recenzenti. 

 Studenti piedalās Latvijas Izglītības fonda un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
rīkotajā veicināšanas stipendiju konkursā, kas notiek reizi semestrī, un 
zinātnisko darbu konkursā.   

 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 
29.janvāra lēmumu “Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU 
Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem studiju rezultātu novērtēšanai”. 
Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību 
gadam apstiprinātajiem studiju plāniem.  

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, 
pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu 
jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību 
priekšmeta mērķi.  

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaņā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto 
nolikumu “ Par eksāmenu kārtošanu RTU”. 

 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2008.gada 1.jūniju dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 
 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (RBGT0) 17 4 2  23 

 

 2007/2008.m.g. aizstāvēti 10 maģistru darbi. 

2007./2008.mācību gadā ir atrisināta problēma ar mācību literatūru latviešu valodā - 
Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 

4 Vērtēšanas sistēma 

5  Studējošie 
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studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta 14 mācību - metodisko materiālu izstrāde, 
kas nodrošina speciālos priekšmetus ar metodiskajiem materiāliem  latviešu valodā. 

Šobrīd tiek veikts darbs, lai ORTUS sistēmā ievadītu informāciju par priekšmetu 
kalendārajiem plāniem. 

  

 

Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem t.i., izglītības 
standarta prasības ir izpildītas.  
 
2006./2007.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Zin grāds Amats 

1 Paeglītis Ainārs Dr.sc.ing. profesors 

2 Naudţuns Juris Dr.sc.ing. profesors 

3 Smirnovs Juris Dr.sc.ing. profesors 

4 Zemītis Māris M.sc.ing. docents 

5 Gode Pēteris Ing. docents 

6 Zariņš Atis Dr.sc.ing. docents 

7 Rozentāle Ilze M.sc.ing. lektore 

8 Lācis Raitis M.sc.ing. lektore 

9 Bidzāns Jānis M.sc.ing. lektors 

10 Andris Paeglītis M.sc.ing. asistents 

6 Akadēmiskais personāls 
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Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 3 docentiem, 3 
lektoriem un viena asistenta. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 48 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 

ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 
programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” 
ietvaros izstrādāti un izdoti šādi mācību-metodiskie līdzekļi: 

 J.Naudţuns, A.Zariņš,   “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss” (150 lpp); 

 J.Naudţuns, “ Pārvadājumi un transporta sistēmas” (100 lpp.); 

 J.Bidzāns, “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi” (100 lpp.); 

 M.Zemītis, “ Autoceļu ekspluatācija” (100 lpp.); 

 A.Paeglītis, “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija” (250 lpp.); 

 A.Paeglītis, “ Transportbūvju pamati un pamatnes” (100 lpp.); 

 J.Smirnovs, “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” 1. un 2.daļa (200 lpp.); 

 J.Smirnovs, “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana” (100 lpp.); 

 J.Smirnovs, “ Transporta plūsmas teorija” (100 lpp.) ; 

 I.Rozentāle, “ Transportbūvju estētika” (100 lpp.); 

 J.Vārna, “ Autoceļu būvniecība” (100 lpp.); 

 P.Gode, “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā” (100 lpp.); 

 I.Mieriņš, “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes” (100 lpp.). 

 J.Smirnovs. Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības 
metodiskais materiāls. – Rīga – 2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 

 
Mācību metodiskā konference „Studiju programmas „Transportbūves” attīstības 
perspektīvas” RTU, Rīga, 2008. gada 5.jūnijs  ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/ 
PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” ietvaros tika nolasīti šādi ziņojumi: 

 „Autoceļu satiksmes organizācija un drošība”,  Juris Smirnovs, Profesors, 

Būvniecības fakultātes dekāns 

 „ Autoceļu projektēšana”, Juris Naudţuns, Profesors,   

 „Pilsētu ceļi, ielas un laukumi”,   Jānis Bidzāns, Lektors 

6.1 Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 
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 „Autoceļu būvniecība”,  Boriss Jeļesejevs, Lektors 

 „ Autoceļu ekspluatācija”, Māris Zemītis, Docents 

 „Autoceļu būvniecība”,  Jānis Vārna, Docents 

 „Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes”,  Imants Mieriņš, 

Docents 

 „Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija”, Ainārs Paeglītis, Profesors. 
 

Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  

 Konference "Rīga krustcelēs", 10.01.2008., RD. Referāts "Rīgas satiksmes 
problēmas un to risinājumi" (prof. J.Naudţuns) 

 ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. Konferences organizācijas komiteja un uzstāšanās ar referātu 
"Būvinţenieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG "Būvinţenieru 
izglītība Eiropā", (prof. J.Naudţuns) 

 RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. Būvniecības fakultāte. Sekcija 
“Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi un tilti”. 11. oktobrī, 2007. (prof. 
J.Smirnovs, prof. J.Naudţuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

 

 International conference EcoBalt „2008. Riga, May 15-16, 2008. (Gode K.); 
 

 IABSE symposium „Improving Infrastructure Worldwide” Weimar , Germany, 
September 19-21, 2007 (prof. A.Paeglītis) 

 

6.2 Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla pētnieciskais 
darbs   

6.3 Piedalīšanās konferencēs 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

13 

 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. May 
28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudţuns); 

 

 The 7th International Conference  „Environmental Engineering” May 22 – 23,2008, 
Vilnius, (prof. J.Smirnovs - Starptautiskās zinātniskās komitejas loceklis). 

 

 RTU Jauno Tehnoloģiju un inovācijas konference Rīga 2007. gada 26. 
septembris. (prof. J.Naudţuns, V.Haritonovs). 

 

 Konference „Transport Research Arena Europe 2008”. Ljubljana, Slovenia, 21-24 
April 2008 (V.Haritonovs). 

 

 „25th Winter Road Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija (B.Jeļisejevs). 
 

 J.Naudžuns, "Rīgas satiksmes problēmas un to risinājumi" Konference "Rīga 
krustcelēs", 10.01.2008. Rīgas domes Satiksmes departamentā. 

 Gode K., Paeglītis A.: “Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze.” RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. 
Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi un 
tilti”. 11. oktobrī, 2007. 

 Gode K., Paeglītis A.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts”.  Starptautiskā konference EcoBalt „2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. 

 J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 
Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

 V.Haritonovs. J.Naudžuns „Risu testa piemērotība SMA asfaltbetona paliekošu 
deformāciju dinamikas izpētei”. RTU Jauno Tehnoloģiju un inovācijas konference 
Rīga 2007. gada 26. septembris. 

 V. Haritonovs, E. Skuķis, J.Naudžuns, J.Smirnovs „Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiņa atkarība no slogošanas ātruma un temperatūras”, 
RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

 J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze 
Latvijas pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 
12.oktobris. 

ESF projekts 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 
programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” 
(2006 – 2008.g.) 

6.4 Referāti semināros un konferencēs 

6.5 Projekti 
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 Līgums Nr. L7283 ar Rīgas domi "Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes 
vadības attīstības koncepcijas 2008.-2018. gadam " projekta izstrāde. Izpildes 
laiks : 17.09.2007. līdz 30.05.2008. (vadītājs J.Naudţuns) 

 RTU iekšējie zinātnes līgumi Nr. ZP 2007/03, "Asfaltbetona paliekošo deformāciju 
veidošanās izpēte ar 3-aksiālo cikliskās spiedes testu"  (vadītājs J.Naudţuns) 

 L7440 e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7441 Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā 
realizācijas gada izvērtējums. – 2008.  (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7181 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas 
robeţakm.1.2 pārbaude ar slodzi”, pasūtītājs AS „Merko Ehitus filiāle Latvijā 2007 
– 2008.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7317 Nacionālo bruņoto spēku bāzes „Lielvārde” nestspējīgo konstrukciju 
projekta pārbaude, pasūtītājs LR Aizsardzības ministrija, 2008.g. (vadītājs 
A.Paeglītis) 

 L7302 Tilta pār Gauju a/c Ādaţi – Kadaga pārbaude ar slodzi, pasūtītājs SIA  
Rīgas tilti”, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7270 Rekomendāciju izstrāde Eirokodeksu 2.daļas nacionālajiem pielikumiem, 
pasūtītājs – VAS „Latvijas Valsts ceļi, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7293 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c V235 Smiltene-Drusti-Vecpiebalga km 
36.46 pārbaude ar slodzi,  pasūtītājs – SIA „8CBR”, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudžuns. Effectiveness of the 2000-2006 National 
Road Traffic Safety Programme implementation in Latvia. // The Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-
427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 Haritonovs V., Skuķis E., Naudžuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma  un temperatūras // 
RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. 
ISSN 1407 -7329 (Redkolēģijā 5 valstu pārstāvji). 

 Gode K., Paeglītis A.: “Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze.” RTU zinātniskie raksti, 8. sējums “Būvzinātne”. 
Rīga 2007. 25.-34. lpp. 

 Gode K., Paeglītis A.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts”. Starptautiskā konference EcoBalt „2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. Tēţu 
krājums, 34.lpp. 

6.6 Līgumdarbi 

6.7 Zinātniskās publikācijas 
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 J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 
Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

 V. Haritonovs, J.Smirnovs, J. Naudžuns. Investigation of the dynamics of 
permanent deformations for the AC 11 asphalt mixtures RTU Scientific 
proceedings. Construction Science. 2008. (iesniegta) 

 Matthews S., Paeglitis A., and other  „Conrete structure management: Gude to 
ownership and good practice”, fib Bulletin 44, 2008, 201 lpp. 

 B.Jeļisejevs „Enviromental aspects of road de-icing” Proc.of 25th Winter Road 
Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija 

 J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze 
Latvijas pilsētās, RTU zinātniskie raksti, 8. sējums “Būvzinātne”. Rīga 2007. 79. -
37. lpp. 
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Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  

 

7  Pašnovērtējums – SVID analīze 
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (4.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 

Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 

 
2007/2008. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Veiksmīgi pabeigts darbs pie ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/ 
06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē”, ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu 
valodā; 

o Studenti ir nodrošināti ar prakses vietām, cieši sadarbojoties ar nozares 
lielākajiem uzņēmumiem; 

o Katedra turpina piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, kas 
veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

o Turpināti telpu remontdarbi; 

o Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Studiju projektu satura un metodisko materiālu izstrāde, lai sekmētu studentu 
patstāvīgo darbu  

  Plašāk izmantot RTU portāla ORTUS piedāvātās iespējas  

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

  Piedalīties ZA rīkotajos grantu konkursos. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

  
 

 
Programmas direktors 
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Profesors Ainārs Paeglītis 
 
2008.gada 10.septembrī. 

 



Izraksts
Rlgas Tehniska universitate

B[vniecrbas fakultate

DOMES SEDES PROTOKOLS NT. OO7

- 20 domnieki

RgE,

Scdc piedalas:

Domes priek5s6dEtdjs

Blvniecibas fakultdtes Domes sekretars

Izraksts no BF Domes protokols 20081A07

Buvniecibas fakultates Domes sekretars
2008. gada 27 . septembris

12.09.2008

Scdi vada: - prof. J.Smimovs

Dienas kiirUba:
1. Par izrrnfulam BF Domes sastavd
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4. DaZadi.
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zir,rojumiem:
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 

 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

1  Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

1.1 Programmas mērķis 

1.2 Programmas uzdevumi un plānotie 
rezultāti 

1.3 Programmas īstenošanas ilgums un 
apjoms 
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Šajā laikā studentiem jāapgūst šādi priekšmeti: 

 

Kods  Priekšmets  Kredītpunkti  

A  Programmas obligātie priekšmeti  8  

BKA511 Ievads galīgo un robeţelementu 
metodē 

4  

BKA509 Modernie materiāli būvniecībā 4  

B1  Specializējošie priekšmeti  4  

BTB450 Kustības organizācija un satiksmes 
drošība 

4  

BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4  

BTB449 Transportbūvju estētika 2  

BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2  

BMT428 Ceļu būvmateriāli 2  

BMT506 Būvmateriāli specbūvēm 2  

BTB410 Slieţu ceļi ostās 2  

B5  Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti  2  

HSP446  Pedagoģija 2  

HSP484  Psiholoģija 2  

D  Prakse  6  

E  Gala / valsts pārbaudījums  20  

BTB002 Maģistra darbs  

 

Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju). 

Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums: 

Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

Obligātās izvēles priekšmeti:                                           6 KP;  15% 

specializējošie priekšmeti                        4 KP;  10% 

pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                   2 KP;   5% 

1.4 Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu 
sadalījums 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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prakse              6 KP 
 15% 

maģistra darbs                                                                20 KP  50% 

                                                                         KOPĀ    40KP  100% 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 

Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  

Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 

Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 

Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē. 

Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
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Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

 Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem 
pretendentus ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes   2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas 

zīmes 
 2 KP 

1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija 

ostās 
 2 KP 

1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. Prakse  26 KP  
    
E. Valsts pārbaudījumi 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    
 

1.5 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātā 
Transportbūvju inţeniera profesijas standartā izvirzītās prasības un atkarībā no 
izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu profesijām, kuru šifri 
profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes 
plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu 
būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

Maģistru profesionālo studiju programmā “Transportbūves ”  ar studiju ilgumu 1 gads 
izmaiņas nav izdarītas. Sakarā ar izmaiņām profesionālā bakalaura studiju programmā 
(studiju projektu ieviešanu) izmaiņas papildus apgūstamajos priekšmetos  reflektantiem 
ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo kvalifikāciju Transportbūvēs. 
 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 
būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam, profesijas standartam 
un profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Lai sakārtotu un uzlabotu mācību prakšu realizācijas un kontroles procesu ir veiktas 
izmaiņas prakšu programmas realizācijā - izstrādāti trīspusējie līgumi par prakses 
organizēšanu, kas tiek slēgti starp programmas direktoru, studentu un uzņēmumu, 
kurā students iziet praksi. Ir izstrādāti un ieviesti: prakses uzdevums, prakses 
dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses atskaitei, kā arī sakārtots prakses 
aizstāvēšanas komisijas darbs. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie komisijas, 
par ko tiek sastādīts protokols. 

2 Studiju programmas attīstība 

2.1 Izmaiņas studiju programmā un studiju 
plānā 

2.2  Studiju programmas atbilstība 
akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un 
profesionālās augstākās izglītības standartam 

2.3 Izmaiņas studiju programmas realizācijā 
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 Programma tiek realizēta lekcijās, praktiskajos darbos un kursa projektos.    

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atļauj mācību procesā izmantot 
tīklā pieejamo informāciju. Uzsākta RTU portāla „ORTUS” izmantošana. 

Mācību priekšmetos „Tilti un inţenierbūves”, „Autoceļu projektēšana”, 
„Transportbūvju pamati un pamatnes” lekciju konspekti un kursa darbu uzdevumi ir 
pieejami Būvniecības fakultātes mājas lapā visiem studentiem. 

J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

1. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  sēdēs  
Madridē, Spānijā no 2008.gada 09. – 11.novembrim, Londonā, Lielbritānijā, 
2009.gada 17-20.jūnijā (prof. A.Paeglītis). 

2. SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” 
(EUCEET III)  http://www.euceet.utcb.ro  (prof. J.Smirnovs -Vadības komitejas 
dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

3. J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĢTU, TTU un Baltijas ceļu 
asociācija, redkolēģijas locekļi. Ţurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā ţurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” datu 
bāzē tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie daţādu zinātņu nozaru zinātniski 
pētnieciskie ţurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par ţurnāla 
iekļaušanu „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās 
interneta adresēs: http://scientific.thomson.com; http://thomsonscientific.com/cgi-

3 Studiju programmas praktiskā 
realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 

3.2 Programmas realizācijas resursu analīze 

3.3 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

3.4 Starpaugstskolu un starptautiskā 
sadarbība 

http://www.euceet.utcb.ro/
http://scientific.thomson.com/
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
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bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic;  
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

5. Organizēta starptautiska konference: International Co-operation on Theories 
and Concepts in Traffic Safety 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30 – 31 
October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 
Zinātniskā orgkomieja sastāvēja no šādiem zinātniekiem: Christer Hyden, 
Sweden; Dago Antov, Estonia; Risto Kulmala, Finland; Rob Methorst, The 
Netherlands; Nicole Muhlrad, France; Ralf Risser, Austria; Juris Smirnov, Latvia. 
Konferences darbā piedalījās ap 200 dalībnieku.  

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos:   

 Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti 
trīspusējie sadarbības līgumi starp programmas direktoru, studentu un 
uzņēmumu, kurā students iziet praksi. Tiek veikts darbs ar firmu un 
uzņēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu prakšu vietu skaitu. 

 Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā 
inţenierprojektu un bakalaura darbu vadītāji un recenzenti. 

 Studenti piedalās Latvijas Izglītības fonda un 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkotajā veicināšanas stipendiju konkursā, kas notiek 
reizi semestrī, un zinātnisko darbu konkursā.   

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 
29.janvāra lēmumu “Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU 
Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem studiju rezultātu novērtēšanai”. 
Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību 
gadam apstiprinātajiem studiju plāniem.  

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, 
pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu 
jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību 
priekšmeta mērķi.  

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaņā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto 
nolikumu “ Par eksāmenu kārtošanu RTU”. 

 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2009.gada 07.martu dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

3.5 Sadarbība ar darba devējiem 

4 Vērtēšanas sistēma 

5  Studējošie 

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic
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Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (RBGT0) 14 1 1  16 

 

 2008/2009.m.g. aizstāvēti 8 maģistru darbi. 

2007./2008.mācību gadā ir atrisināta problēma ar mācību literatūru latviešu valodā - 
Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta 14 mācību - metodisko materiālu izstrāde, 
kas nodrošina speciālos priekšmetus ar metodiskajiem materiāliem  latviešu valodā. 

Šīs pašas programmas ietvaros 2008/2009. Mācību gadā ir iegādāta šāda tehniskā 
literatūra, kas izmantojama mācību procesā un zinātnisko pētījumu veikšanai: 

Nr. Autors un nosaukums Izdevniecība skaits 

1 Paul E. Mondorf, Concrete Bridges, ISBN-10: 8750209620 ISBN-

13: 9788750209621 

Polyteknisk Forlag (February 

2008) 

20 

2 Martin Roges, Highway Engineering,  ISBN: 978-1-4051-6358-3 Wiley, 2008 20 

3 Stahlbau-Kalender 2008: Schwerpunkte: Dynamik, Brücken, Ulrike 

Kuhlmann (Editor) ISBN: 978-3-433-01872-9 

Wiley, 2008 20 

4 Niels J.Gimsing.  Cable supported Bridges: Concept and Design, 

2nd edition ISBN: 978-0-471-96939-6 

Wiley, 1997 10 

5 Frederick Gottemoeller Brigescape: The Art of Design Beridges, 

2nd edition ISBN: 978-0-471-26773-7 

Wiley, 2004,  10 

6 Robert Benaim, The Design of Prestressed Concrete Bridges, 

ISBN13 : 978-0-203-96205-3 

Taylor&Francis, 2007 20 

7  Jack Porteous, Abdy Kermani, Structural Timber Design to 

Eurocode 5,  ISBN: 978-1-4051-4638-8 

Wiley, 2007 20 

8 Sven Thelandersson (Editor), Hans J. Larsen (Editor), Timber 

Engineering, ISBN: 978-0-470-84469-4 

Wiley, 2003 10 

9 Designers' Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel 

structures. Part 2: Steel bridges, ISBN: 9780727731609 

Thomas Telford, 2007 20 

10 Designers' Guide to EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete 

structures. Part 2: concrete bridges, ISBN: 9780727731593 

Thomas Telford, 2007 20 

11 Designers' Guide to EN 1994-2 Eurocode 4: Design of composite 

steel and concrete structures Part 2, General rules and rules for 

bridges, ISBN: 9780727731616 

Thomas Telford, 2006 20 

12 Designers’ Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2 Eurocode 2: 

Design of Concrete Structures. General rules and rules for buildings 

and structural fire design, ISBN: 9780727731050 

Thomas Telford, 2005 20 

13 David Collings, Steel Concrete Composite Bridges, ISBN: 

9780727733429 

Thomas Telford, 2005 10 

14 Damien L Keogh, Eugene O' Brien, Bridge Deck Analysis, ISBN: 

9780419225003 

Taylor&francis, 1999 20 
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15 Nigel Hewson, Prestressed Concrete Bridges: Design and 

Construction, ISBN: 9780727732231 

Thomas Telford, 2003 20 

16 Jiri Strasky, Stress Ribbon and Cable-supported Pedestrian Bridges, 

ISBN: 9780727732828 

Thomas Telford, 2005 10 

17 Leonardo Fernández Troyano, Bridge Engineering: A Global 

Perspective, ISBN: 9780727732156 

Thomas Telford, 2003 10 

18 Marco Rosignoli, Bridge Launching, ISBN: 9780727731463 Thomas Telford, 2002 10 

19 René Walther, Bernard Houriet, Walmar Isler, Pierre Moïa and 

Jean-François Klein, Cable Stayed Bridges, 2nd edition, ISBN: 

9780727727732 

Thomas Telford, 1999 10 

20 Iain A MacLeod, Modern Structural Analysis - Modelling Process 

and Guidance, ISBN: 9780727732798 

Thomas Telford, 2005 20 

21 M Y H Bangash, Structural Detailing in Concrete: A Comparative 

Study of British, European, and American Codes of Practice, 2nd 

edition, ISBN: 9780727730343 

Thomas Telford, 2003 20 

22 Holst, Karl Heinz / Holst, Ralph, Brücken aus Stahlbeton und 

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

Wiley, 2004,  15 

23 Mehlhorn, Gerhard , Handbuch Brücken, ISBN: 978-3-540-29659-1 Springer, 2007 15 

24 W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete 

Design, 6th Edition, ISBN:9780230500716 

palgrave macmilan, 2007 15 

25 Lawrence Martin, John Purkiss, CONCRETE DESIGN TO EN 

1992, ISBN-13: 978-0-7506-5059-5 

Elsevier, 2005 20 

26 Dansk Standard, REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES TO EN 

1504, ISBN-13: 978-0-7506-6222-2 

Elsevier, 2004 5 

27 Coleman A. O'Flaherty, HIGHWAYS, ISBN-13: 978-0-7506-5090-

8 

Elsevier, 2001 10 

28 M. J. Ryall, BRIDGE MANAGEMENT, ISBN-13: 978-0-7506-

5077-9 

Elsevier, 2001 5 

29 D.M. Frangopol, R.B. Corotis, R. Rackwitz, RELIABILITY AND 

OPTIMIZATION OF STRUCTURAL SYSTEMS, ISBN-13: 978-

0-08-042826-0 

Elsevier, 1997 5 

30 Giora Maymon, STRUCTURAL DYNAMICS AND 

PROBABILISTIC ANALYSES FOR ENGINEERS, ISBN-13: 978-

0-7506-8765-2 

Elsevier, 2008 5 

31 Michele Melaragno, Preliminary Design of Bridges for Architects 

and Engineers, ISBN: 9780824701840 

Taylor&francis, 1998 10 

32 Demetrios Tonias, Jim Zhao, Bridge Engineering: Design, 

Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges, 

ISBN13: 9780071459037 

McGraw Hill, 2006 10 

33 W.M.C. McKenzie, Design of Structural Elements, 9781403912244 Palgrave, 2003 15 

34 Derek Seward, Understanding Structures, 3rd Edition, 

9780333973868 

Palgrave, 2003 15 

35 SUKHEN CHATTERJEE, The Design of Modern Steel Bridges, 

ISBN: 9780632055111 

Wiley, 2003 20 

36 Schäden an Brücken und anderen Ingenieurbauwerken - 

Dokumentation 1994, B 5226 

Verkehrsblatt, 1994 5 

37 Lärmschutzwände auf Brücken - Dokumentation 1995, B 5310 Verkehrsblatt, 1995 15 

38 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1996 - Dokumentation 

1996, B 5140 

Verkehrsblatt, 1996 15 
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39 Sammlung Straßenbrücken 1997 - Dokumentation 1997, B 5135 Verkehrsblatt, 1997 15 

40 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen - Dokumentation 1998, 

B 5136 

Verkehrsblatt, 1998 15 

41 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1999 - Dokumentation 

1999, B5137 

Verkehrsblatt, 1999 15 

42 Pfeilergestaltung von Talbrücken - Dokumentation 2000 , B5144 Verkehrsblatt, 2000 15 

43  Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2000 , B 5138 Verkehrsblatt, 2000 15 

44 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2005: Dokumentation , 

ISBN-13: 978-3935064354 

amazon.de 15 

45 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2004. Dokumentation, 

ISBN-13: 978-3935064286 

amazon.de 15 

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

9780415274531 

Taylor&Francis, 2007 5 

47 Bulletin 9, Guidance for good bridge design, ISBN 978-2-88394-

049-9 

fib 10 

48 Bulletin 14, Externally bonded FRP reinforcement for RC 

structures, ISBN 978-2-88394-054-3 

fib 10 

49 Bulletin 20, Grouting of tendons in prestressed concrete, ISBN 978-

2-88394-060-4 

fib 5 

50 Bulletin 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete 

structures 

fib 5 

51 Bulletin 34, Model Code for Service Life Design, ISBN 978-2-

88394-074-1 

fib 10 

52 Bulletin 40, FRP reinforcement in RC structures, ISBN 978-2-

88394-080-2 

fib 5 

53 Beton-Kalender 2004: Schwerpunkt: Brücken und Parkhäuser, 

ISBN: 978-3-433-01668-8 

Wiley, 2008 15 

54  1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daļa: Satiksmes 

slodzes tiltiem  

 20 

55 LVS EN 1990:2006 L Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas 

pamati  

 20 

56 LVS EN 1991-1-1:2006 L, 1. Eirokodekss. Iedarbes uz 

konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, 

ēku lietderīgās slodzes  

 20 

57 LVS EN 1991-2:2004L , 1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām 

- 2.daļa: Satiksmes slodzes tiltiem  

 20 

58 LVS EN 1992-1-1:2005 , 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju 

projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

59 LVS EN 1992-2:2008 L, 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju 

projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi  

 20 

60 LVS EN 1993-1-1:2006 +AC L , 3. Eirokodekss. Tērauda 

konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 

noteikumi ēkām  

 20 

61 LVS EN 1993-2:2007 , 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju 

projektēšana. 2. daļa: Tērauda tilti  

 20 
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62 LVS EN 1994-1-1:2005 , 4. Eirokodekss - Tērauda un betona 

kompozīto konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

63 LVS ENV 1994-2:2001 L, Eirokodekss 4 - Tēraudbetona 

konstrukciju projektēšana - 2.daļa: Kompozītmateriāli  

 20 

64 LVS EN 1995-1-1:2005 /AC:2006 , 5. Eirokodekss. Koka 

konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgi. Kopīgie noteikumi 

un noteikumi būvēm  

 20 

65 LVS EN 1995-2:2005 (Angļu), 5. Eirokodekss - Koka konstrukciju 

projektēšana - 2.daļa: Tilti  

 20 

66 LVS EN 1997-1:2005 (Angļu), 7. Eirokodekss - Ģeotehniskā 

projektēšana - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi  

 20 

67 LVS EN 1998-2:2006 , 8. Eirokodekss. Seismiski izturīgu 

konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Tilti  

 20 

68 LVS 190-1:2000, Ceļu projektēšanas noteikumi - 1.daļa: Ceļa trase    20 

69 LVS 190-10:2007 , Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi   20 

70 LVS 190-2:2007 , Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili   20 

71 LVS 190-3:1999 , Ceļu vienlīmeņa mezgli   20 

72 LVS 190-4:2001 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 4.daļa: 

Vairāklīmeņu ceļumezgli  

 20 

73 LVS 190-5:2002 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 5.daļa: Zemes 

klātne  

 20 

74 LVS 190-7:2002 , Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas 

noteikumi  

 20 

75 LVS 190-8:2004 , Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi   20 

76 Rudolf Floss, Handbuch ZTVE-StB94 ISBN 978-3-7812-1620-4 Kirschbaum verlag Bonn 10 

77 Rudi Bull-Wasser, ZTV Asphalt-Stb 01, ISBN 978-3-7812-1574-0 Kirschbaum verlag Bonn 10 

78 Stefan Strik, Latmschutz an Strassen (Taschenbuck); ISBN - 13: 

978-3452257727 

Heymanns Verlag 10 

79 Martin Rogers, Highway Engineering, ISBN: 978-1-4051-6358-3 
 

Wiley 10 

 

 

Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

6 Akadēmiskais personāls 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
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 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem t.i., izglītības 
standarta prasības ir izpildītas.  
 
2008./2009.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Zin grāds Amats 

1 Paeglītis Ainārs Dr.sc.ing. profesors 

2 Naudţuns Juris Dr.sc.ing. profesors 

3 Smirnovs Juris Dr.sc.ing. profesors 

4 Zemītis Māris M.sc.ing. docents 

5 Gode Pēteris Ing. docents 

6 Zariņš Atis Dr.sc.ing. docents 

7 Rozentāle Ilze M.sc.ing. lektore 

8 Lācis Raitis M.sc.ing. lektore 

9 Bidzāns Jānis M.sc.ing. lektors 

10 Andris Paeglītis M.sc.ing. asistents 

  
 
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 3 docentiem, 3 
lektoriem un viena asistenta. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 48 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 

 1.  A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar koka laiduma 
konstrukciju” izstrādāšanai. 2008.g., publicēts ORTUS. 
 
2.  A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar tēraudbetona 
laiduma konstrukciju” izstrādāšanai. 2008.g., publicēts ORTUS. 
 
3. A.Paeglītis lekciju prezentāciju (Poverpoint vidē) priekšmetos „Tilti un 
inţenierbūves (pamatkurss)”, „Tilti un inţenierbūves (speckurss)” publikācija ORTUS. 

 

6.1 Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju 
metodiskās publikācijas: 
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Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības 
pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru 
optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  

 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 
2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā (Paeglītis, Smirnovs, Gode, Lācis, Haritonovs)  

 RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference. 
Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi un 
tilti”. 15. oktobrī, 2008. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudţuns, prof. A.Paeglītis, 
V.Haritonovs, K.Gode.) 

 PIARC Technical congress, Czech republic, 
09/2009 (Jeļisejevs) 

 17th Congress of IABSE „Creating and renewing 
urban structures” Chicago, USA, September 17-19, 2008 (prof. A.Paeglītis) 

 

 B.Jeļisejevs, Main steps in technological 
development of road winter maintenance in Latvia,  PIARC Technical congress, 
Czech republic, 09/2009; 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs, 
Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Lāma, J.Smirnovs, J.Naudžuns, Evaluation 
of implementation of “Road safety program in Latvia 2007 – 2013”, 27. 
Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

6.2 Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā 
personāla pētnieciskais darbs   

6.3 Piedalīšanās konferencēs 

6.4 Referāti semināros un konferencēs 
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 A.Paeglītis, Concrete filled steel tubs for bridge 
structures, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 
26.augusts, Rīgā. 

 E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some 
new bridges in Latvia, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 
24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry 
arch bridge over Venta River in Kuldiga, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Gode, A.Paeglītis, Investigation od 
carbonation and chloride ingress in concrete bridges in Latvia, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 R.Lacis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with 
glue laminated deck, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 
24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Malnača, Risk homeostasis theory in traffic 
safety,  21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30 – 31 October 2008 on 
Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs, Assessment of road 
safety level on Latvia’s main highways, 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 
30 – 31 October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety in urban 
areas. 

 Līgums Nr. L7476 ar  SIA MATaka par Ceļa 
pārvada uz a/c A5 Rīgas apvedceļš – Babīte pār a/c A10 Rīga – Ventspils 
pārbaudi ar slodzi (vadītājs A.Paeglītis) 

 J B.Jeļisejevs, Main steps in technological 
development of road winter maintenance in Latvia,  Proc. Of PIARC Technical 
congress, Czech republic, 09/2009; 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs, 
Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement, Tēţu 
izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 
26.augusts, Rīgā. 

 A.Lāma, J.Smirnovs, J.Naudžuns, Evaluation 
of implementation of “Road safety program in Latvia 2007 – 2013”, Tēţu 

6.5 Līgumdarbi 

6.6 Zinātniskās publikācijas 
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izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 
26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, Concrete filled steel tubs for bridge 
structures, Tēţu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 
2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some 
new bridges in Latvia, 27. Tēţu izdevums, Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry 
arch bridge over Venta River in Kuldiga, Tēţu izdevums, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Gode, A.Paeglītis, Investigation od 
carbonation and chloride ingress in concrete bridges in Latvia, Tēţu izdevums, 
27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, 
Rīgā. 

 R.Lacis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with 
glue laminated deck, Tēţu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Malnača, Risk homeostasis theory in traffic 
safety,  Proc. Of 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30 – 31 October 2008 
on Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs, Assessment of road 
safety level on Latvia’s main highways, Proc.of 21st ICTCT Workshop in Riga, 
Latvia, on 30 – 31 October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety 
in urban areas. 

o Matthews S., Paeglitis A., and other , fib 
Bulletin 44,  Concrete  structure  management: Guide to ownership and good 
practice , 2008, 201 lpp. 

 T.Grigorjeva, A.Juozapaitis, Z.Kamaitis, 
A.Paeglitis. Finite element modeling for static behavior analysis of suspension 
bridges with varying rigidity of main cables, The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, Vol.3 Nr.3, 2008, pp.121-128 
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Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

7  Pašnovērtējums – SVID analīze 
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                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (4.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 

Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 

 
2008/2009. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Studenti ir nodrošināti ar prakses vietām, cieši sadarbojoties ar nozares 
lielākajiem uzņēmumiem; 

o Katedra turpina piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, kas 
veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

o Turpināti telpu remontdarbi; 

o Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 

o Izpildīts bakalauru uzņemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

o Sagatavot dokumentus bakalauru profesionālās studiju programmas 
„Transportbūvēs” pārakreditācijai.    

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

o Iesniegt piedāvājumus Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos valsts 
pētījumu konkursos. 

o Censties iegūt pasūtījums zinātnisko līgumdarbu darbu veikšanai firmu un 
uzņēmumu vajadzībām. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros.  

 

 
Programmas direktors 
Profesors Ainārs Paeglītis 
 
2009.gada 29.oktobrī. 
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Izraksts
Rrlas TehniskE universitiite

Biivniecib as fakultiite
DOMES SEDES PROTOKOLS NT. OIO

Rigfr, 30.102009

SEdE niedalas: 22 domniel<t
SEdi vada: dekEns Prof. J.Smimovs
Dienas kIrtIbE:

l. Konkurs a tu budLetavietEm no slEgums
2. Pa5novErt€juma zipojumu apstiprin65ana
3.Dai&di jautAjumi

FF studiiu nrogrammu direktori zigo par savu studiju programmu pa5nov€rtEjumu
ziqrojumiem:
Klausijfrs:

1. Studiju programmas ,,Bflvnieciba" direktora Jaqa Grabja un Jura Smirnova
zigojumu par paveikto darbu 2008.D0A9.m6cibu gad6 un td atainojumu
paSnovErtEjuma zigojumos.
Domnieki iePazinEs ar

a) bakalaura profesiondlo studijas prograrnmas ,,Biivnieciba" @TU Sifrs
RBCB0) darba paSnovErt6juma zigojumu;

b) ma$istra profesion6lo studijas programmas .B0vnieciba" (RTU Sifrs
RBGB0) darba pa5novErtEjuma zipojumu.

c) doktorantEras studijas programmas ,,Btivnieciba" (RTU 5ifrs RBDB0)
darba paSnovErtEjuma zigoj umu.

2. Studiju programmas ,,Transportbfrves" direktora Aindra Paegh-Sa zipojumu par
paveikto darbu 2008,l2009.mdcibu gadd un tEi atainojumu pa5novErtEjuma
zi4ojumos.
Domnieki iepazinds ar

a) bakalaura profesiond.lo studijas programmas,,Transportbtives" (RTU
Sifrs RBCT0) darba pa5novErtEjuma zipojumu;

b) magistra profesion6lo studijas programmas,,Transportbiives" (RTU
Sifrs RBGT0) darba pa3novErtEjuma zi4ojumu. -

3. Studiju programmas ,,Siltum4 gdzes un iidens tehnolofiju" direktora Andra
llrEsliga zigojumu par paveikto darbu 2008.l2009.m6cibu gad6 un te
atainojtrmu pa5novErtEjuma zigojumos.
Domnieki iepazinds ar

a) bakaiaura profesiondlo studijas programmas ,,Siltum 4 gdzesun 0dens
tehnolofiju" (RfU Sifrs RBCSO) darba pa5novErtEjuma zigojumu;

b) magrstra profesionElo studijas prograurmas ,,Siltumq gdzes un fidens
tehnoloflju" (RTU Sifrs RBGS0) darba pa5nov6rtEjuma zir,rojumu.

e) doktorantfrras studijas progrzunmas ,,Siltdma, gFrzes un fldens
tehnolofiju'r (RTU Sifrs RBDSO) darba pa5nov6rtEjuma zi4ojumu.

'_ 4: Studiju programmas ,,Qeomatika" direklora Jdqa Strauhmaqa ziqrojumu par
paveil:to darbu 2008.:l2009.mdcibu gad6 un tii atainojumu painovErtEjuma
zi\ojumos.
Domrtieki iepazinds ar

BF Domes protokols 20091010 l(4)
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ti
Ia) bakalaura profesionElo sfudijas progmrnmas,,Transportbtives" (RTU

Sifrs RBCEO) darba paSnov6rtEjuma zigojumu;
b) mafisira profesiCrn6io studijas prograurmas,,Transportbfives" (RTU

Sifts RBGE0) darba pa5novErtEjuma zi4ojumu.
5: Stud[iu Btvniecfuas koledtprogrammu nodalas direklora zi4ojumu par

paveikto darbu 2008.l2009.mdcibu gad6 un tE atainojumu pa5nov€rtejuma
ziqojumos.
Domnieki iepazin6s ar

a) pirmi l-rme4a profesiondlo studijas prograrnmas ,,Bfrvnieciba"
apakiprogrammas,,Transportb0ves" (RTU Sifrs RBKB 4\ dafua
painovErtEj uma zi4oj umu;

b) pirme hme4ra profesiondlo studijas programmas,,BEvnieciba"
apak5programmas ,,Biivdarbu vadl5ana" (RTU Sifrs LBKV0) darba

. painovErtEjuma ziqrojumu;

BF domnieki nol6ma:
Apstiprindt studiju programmu painovErtEjuma zi4ojumus par 2008./2009.m6cibu
gadu un virzit tos apstiprin65anaivz RTU Sendtu.

Biivniecibas fakultdtes Domes priek5sEdEtEij s

Btivniecibas fakultEtes Domes sekretEirs

@araksts) prof. J. Smirnovs

(paraksts) doc. I. Mieri45

Izralsts no BF Domes protokola pareizs.

Bfrvniecibas fakultEtes Domes sekretEirs
30.10.2009.g.

I.MierigS

BF Domes protokols 20091010 2(4)



Biivniecibas un civilf,s celtnieclbas nozare

studiju programmas komisijas protokols Nr.5
30.10.2009.RTga

Scd€ piedalds: A.PaeglTtis, J.Grabis, K.RocEns, A.date, J.Noviks, J.Smirnovs,
J.Snauhmanis.

Darba karttba:

1. Studiju programmas,,Biivniecita" ikgadEjo pa5novErtEjumu zigojumu par
200R n00q, gadu apsprieinna un apstiprinfr 5ana.

2. Studiju programmas ,,Transportbiives" ikgad6jo pa5novErtEjumu zigojumu par
\*-. 2008.12009.gadu apsprie5ana un apstiprin5iana.

3. Kolediprogrammu nodalas studiju programmas,piivnieciba" ikgad6jo
pa5novErtEjumu zigojumu par 2008 .12009.gadu apsprieSana un apstiprin65ana.

4. KoledZprogrammu nodalas studiju progranrmas,,Biivdarbu vafiSana"
akredit6cij as pa5novErtEj umu zi4oj umaapsprie5ana un apstiprin65ana.

l. KIausIjEs:

BEvniecibas studiju programmas direktora Je$a Grabja zi4ojumu par paveikto darbu
2008.l20A9.mEcibu gad6 un ti atainojumu painovErt6juma zigojumos. Komisijas locekli
iepazin6s ar

a) bakalaura profesionElo studijas programmas,Biivnieclbt'(RTU Sifrs RBCB0)
darba pa5novErt€j uma zi goj umu;

b) magistra profesionElo studijas programmzs,,Biivnieciba" (RTU 5ifrs RBGB0)
darba painovErtEj uma zi4oj umu

Doktora studiju prograrnmas ,,Biivnieciba" direklora Jura Smirnva zi4ojumu par paveikto
\_ darbu 2008.l2009.m6cibu gadE un tii atainojumu painovErtEjuma zipojumd. Komisijas

locekfi iepazin6s ar dollora studiju programmas,,Btvnieclba" @TTJ Sifrs RBDB0) darba
painoverFj uma zi4oj umu.

1. NolEma:

Apstiprin6t studiju programmas ,,Biivnieciba" profesiondld bi*alaura, profesion6ld
magistra un doktora studtju lime4u pa5novErt€juma zipojumus par 2008./2009.mdcibu
gadu un virtrttos apstiprinE5anai uz Biivniecibas fakultEtes Domi.

2. Klaus-rjas:

Transportbtivju studiju programmas direktora Ain6ra PaeglT5a zigojumu par paveiklo
darbu 2008./2009.m6clbu gad6 un til atainojumu pa5nov€rtEjuma zigojumos. Komisijas
locekli iepazinEs ar

c) bakalaura profesionEio studijad programmas,,Transportbtives" (RTU Siirs
RBCTO) darba pa5novErtEjuma zi4ojumu,' 

d) magistra profesion6lo studijas prograrnmas,,Transportbiives " (RTU Sifrs
RBGT0) darba pa3novErtEjuma zipoj umu.



2. NolEma:

Apstiprindt studiiu programmas ,,Transportbtives" profesiondlii bakalaura un profesionala
magistra studiju l-rme4u pa.snovefiEjuma ziqojumus par 2008./2009.mdcibu gadu un virzTt
tos apstiprind5anai uz Biivniecfuas fakultEtes Domi.

3. Klaus-rjfrs

Btivniecibas fakultiites Kslsdrprogrammas nodafas direktora v.putraErgfa zipojurnu par
ftsfsdiprogrammu studiju programmd,,Btvnieciba" paveikto darbu 2008-/2009. m6cibu
gada un tE atainojumu pa5novErtEjuma zigojumE. Komisijas locekli iepazinds ar
KoledZprogranimu studijas programmas ,,Btivnieciba" (RTU 5ifrs RBKB4) darba
painov€ri€j uma zipoj umu.

3. Nol€ma:

Apstiprindt koledZprogrammu studijas programmas ,Btivnieciba" pa5novdrtEjuma
zilojumu par2008./2009.mdcibu gadu un vir.zTtto apstiprinesanai uzBtvniecibas
fakultiites Domi.

4. KlausljEs

Btivniecibas fakultiites KoledZprogrammas nodalas direktora V.Putna€rgfa ziqrojumu par
koledZprogrammu studiju programmd ,Fflvdarbu vadlana" (realizEcija RTU Liepajas
filiAle) paveikto darbu til atainojumu akreditiicijas pa5novErtEjuma zigojum6. Komisijas
locekfi iepazinds ar KoledZprogrammu studijas progmmmas ,,BEvdarbu vadi5ana
Biivnieciba" (RTU Sifrs LBKV0) darba pa5novErtEjuma zi4ojumu.

4. NolEma:

Apstiprin6t akreditiicijas pa5nov€rtEjuma zipojumu par studiju programmu,ptivdarbu
vadl5ana" un virzit to apstiprin65anai uz Biivniecibas fakultEtes Domi.

SEdi vafija
\-/

J.Smirnovs
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Maģistra profesionālās studijas programmā ”Transportbūves” sāktas pēc RTU 
Senāta 2003.gada 31. marta lēmuma Nr 476, ar kuru arī apstiprināta šo studiju 
mācību programma. 
 
Savā pastāvēšanas vēsturē no 1960.gadā dibinātās Ceļu, tiltu un aerodromu būves 
katedras izveidojušās pavisam trīs katedras - skat. 1.attēlu. 
 

 
 

1.attēls 
 

1 Studiju programmas organizācija 

Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedra 
1960. – 1975. 

Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra 
1975. – 1991. 

Būvmehānikas katedra 
Sākot ar 1975. g 

Ceļu un tiltu katedra 
1991. – 1993. 

Ģeodēzijas katedra 
Sākot ar 1991.g Transportbūvju katedra 

1993. – 1996. 

Transportbūvju profesora grupa 
1996. – 2003. 

Ceļu un tiltu katedra 
Sākot ar 2003.g. 

Ceļu un tiltu katedras attīstības vēsture 

Ceļu un tiltu profesora grupa 
1996. – 2003. 
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Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1960.gada līdz 2005.gadam ir sagatavoti 952 ceļu un tiltu inţenieri (2004.g. – 5 inţ., 
2005.g. - 22 inţ.). Studijas sekmīgi pabeigušo inţenieru skaits atainots 2.attēlā.  
 

 
 

2.attēls 
Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1958.gada līdz 2002.gadam.ir sagatavoti 910 ceļu un tiltu inţenieri. 1997.gadā, 
pārstrukturējot inţenierizglītības sistēmu, RTU tika uzsākta inţenieru studiju 
programma: „Transportbūves” (Studiju programmas šifrs RBIB4, apstiprināta RTU 
Senātā 1997.gada 28.aprīlī, protokola Nr. 420), iegūstamās profesijas šifrs atbilstoši  
profesiju klasifikatoram(PK) – PK 214204 – tiltu būvinţenieris; PK 214210 – Ātrgaitas 
ielu un šoseju būvinţenieris,  PK 214215 – Ceļu būvinţenieris, 214105 – Satiksmes 
plānotājs). BIB4 programma 2000.gadā tika starptautiski akreditēta uz 2 gadiem un, 
patlaban, pārstrukturējot to atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī izpildot RTU 
Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmuma ”Par profesionālo studiju programmām” 
prasības, tā ņemta par pamatu maģistra profesionālo studiju programmas 
”Transportbūves” izstrādei.  
 
Studijas tiek realizētas RTU Ceļu un tiltu katedrā un šīs katedras vadītājs ir arī 
minētās studiju programmas direktors. Gadījumā, ja tiek pārtraukta šīs programmas 
realizācija, studenti tiks pārskaitīti uz akadēmisko studiju programmu ”Būvzinātne”, 
kura 2001.gadā akreditēta uz 6 gadiem un kurā ir arī iespējama specializācija 
transportbūvju jomā. Līdz ar maģistra profesionālo studiju programmas 
“Transportbūves” realizācijas sākumu tiek pabeigta transportbūvju nozares 
augstākās profesionālās izglītības pārstrukturēšana divpakāpju sistēmā, saskaņā ar 
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Boloņas deklārācijas prasībām. Tā turpina bakalaura profesionālo studiju programmu 
“Transportbūves”. 
 

 

 
Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

 

 
Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

 
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

 

 

2 Programmas īstenošanas nosacījumi 

2.1 Programmas mērķis 

2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

 
Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus 
ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu bakalaura 
būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes    2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas zīmes  2 KP 
1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija ostās  2 KP 
1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. PRAKSE  26 KP  
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    

 

2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 
būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

 
Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju).  
 

 
 Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                             6 KP;  15% 

 specializējošie priekšmeti                       4 KP;  10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP;   5% 

 prakse             6 KP  15% 

 maģistra darbs                                                                 20 KP  50% 

                                                                                         KOPĀ    40KP  100% 
 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 

3 Piedāvājamās izglītības saturs 

3.1      Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 
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Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 
Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 
 
Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  
 
Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 
 
Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 
 
Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  
 

 

 
Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī 
inţenierprojekta daļu, kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās realizācijas 
variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju 
institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, 
kuras sastāvā ir arī transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu 
pārstāvji.  

 

 
Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

  

3.2      Maģistra darba īpatnības 

3.3 Programmas realizācija 
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Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
 

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 
 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.).  
 

1.tabula 
Gadi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Uzņemtie 
studenti 

89 135 151 203 168 185 197 238 240 228 243 360 409 

 

Jāatzīmē, ka tas, galvenokārt, panākts palielinoties studentu skaitam būvniecības 
programmā. Ja pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad būvniecības nozarē bija 
jūtama krīze, uzņemto studentu skaits bija viens no vismazākajiem, salīdzinot ar pārējām 
RTU fakultātēm, tad tagad stāvoklis ir būtiski izmainījies un mēs esam fakultāte, kurā 
saskaņā ar 2005.gada uzņemšanas rezultātiem ir trešais lielākais konkurss. 
 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2005.gada 1.februāri dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (BGT0) 6 5 10  21 

 
2004 / 2005.m.g. aizstāvēti   8  maģistru darbi un  6  inţenierprojekti 

 
Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

4 Studenti 

5 Akadēmiskais personāls 
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 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

 Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem. 
 
Analizējot Būvniecības fakultātes akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam 
secināt, ka darbinieku skaits ar zinātņu doktora (Dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu 
sastāda 2/3 no kopējā skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, 
tad palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 
 
                                3.tabula 

Kvalifikācija Skaits % 

Profesori   13 19% 

Asoc.profesori 12 18% 

Docenti  27 40% 

Lektori 11 16% 

Asistenti  5 7% 

KOPĀ    68 100.00% 

 
 

Salīdzinot ar 2000.gadu, Būvzinātnes un Būvniecības un Transportbūvju studiju 
programmu realizējošo Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 
4.attēlā: 
            

                                 

Pasniedzēju vecuma struktūra
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                                                     4.attēls 
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Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišķām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Katedru sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba algas 
fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  

 
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 2 profesoriem, 1 asociētā 
profesora, 3 docentiem, 1 lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla 
vecums sastāda 46 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 

o A.Paeglītis  Koka tilti  (lekciju konspekts), (datorraksts) Rīga, RTU, 2004 – 40 lpp. 

o A.Paeglītis  Dzelzsbetona tilti (Lekciju konspekts), (datorraksts) Rīga, RTU, 2004 
– 45 lpp. 

o J.Smirnovs, J.R.Naudţuns. Autosatiksmes drošība., (datorraksts), Rīga, RTU, 
2005 – 227 lpp. 

 
Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  
 

o Zariņš A., Naudţuns J. Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās 
problēmas, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, 
sējums 5, 2004.g 

o A.Paeglītis, V.Zvejnieks, G.Šahmenko, Light Weight Concrete Application in 
Latvian Bridges, Proc. of fib Symposium “Concrete structures: the Challenge of 
Creativity”. Avignon, France, April 26-28, 2004, 6 lpp. 

o A.Paeglītis, Two new bridges over Highway near Riga, Proc. of  IABSE 
Symposium “Metropolitan Habitats and Infrastructure”, September 22-24, 2004, 
Shanghai, China, 6 lpp. 

o Zariņš A., Naudţuns J. Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās 
problēmas RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, 
sējums 5, 2004.g 

6 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 
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o Kains G., Smirnovs J. Ceļu satiksmes analīze uz autoceļiem ar paplašinātu 
nomali, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 2, 
sējums 5, 2004.g 

o Meţinieks K., Smirnovs J. Inteliģento transporta sistēmu izmantošanas iespēju 
analīze Latvijā, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, sērija 
2, sējums 5, 2004.g 

o Straupe V., Paeglītis A. Simetrisku vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu 
analītiska izpēte, RTU Zinātnisko rakstu krājumā “Arhitektūra un būvzinātne”, 
sērija 2, sējums 5, 2004.g. 

o D.Čygas, A.Laurinavicius, D.Ziloniene, J.Smirnovs. Possibilities to reduce plastic 
deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up areas street 
pavement. // Selected papers. The 6th International conference Environmental 
Engineering. Vilnius – 2005., p.532 – 536.  

o J.Smirnovs. G.Kains. Analysis of traffic safety on roads with brighter paved 
shoulders. //The ICTCT-workshop of 2004 in Tartu. 11 p. 

 
Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie 
pētījumi par tiltu un citu inţenierbūvju ilgmūţību un darbspēju (A.Paeglītis, 
J.Naudţuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas 
asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīti maģistranti V.Haritonovs un 
A.Veikšāns. 
 
Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi 
ietekmē studiju programmas realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā 
darbā gan arī izmantot apmācību procesā modernas iekārtas. 

 

a) esošā: 
 

 Transportbūvju laboratorija; 
 bibliotēka; 
 datoru klases ar pieeju INTERNET; 
 metodiskais kabinets; 
 normatīvo dokumentu bibliotēka. 
 

b)  nepieciešamā: 
 

 autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
 autoceļu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
 jauns fakultātes laboratoriju korpuss. 
 

7 Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 
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Studiju maksa vienam studentam, pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par studiju 
maksu 2004./2005 m.g., ir 1275,- Ls gadā.  

8 Izmaksu novērtējums uz vienu maģistru 
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9 Pašnovērtējums – SVID analīze 

 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
 

Stiprās puses (SP)                                                  
RTU prestiţs                       +2                                              
Būvn. specialitātes prestiţs +3                                              
Kvalificēti mācībspēki        +2                                              
Labas datorklases                +3                                              
Iespējas publicēties             +3                                   +22     
Relatīva brīvība                   +3                                              
Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20     
Arvien kvalitatīvāks                                                                        
reflektantu kontingents      +3                             +18 
   SP KOPĀ                  +22                              
                                                                             +16 
                                                                         
                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           
                                                                                   +12 
                                                                            
                                                                                   +10 
                                                                           
                                                                                    +8 
                                                                                                                     (+6;+7) 
                                                                                    +6 
                                                                            
                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 
                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                              Studijas ārzemēs        
+2 
Konkurence             - 1                                               -4                          Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                    Konkurence                 +3 
                                                                                    -6                                  I KOPĀ                 
+8 
                                                                                  
                                                                                    -8 
 
 

       I +D = 8-2=6                                                                                                                                                                 
BF SVID  (+6;+7) 

5.attēls 

Vājās vietas (VV) 
Novecojis personāls                  -1 

Vāji strādā infosistēma             -2 

Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Trūkst mācību literatūras          -3 

Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Nav lielo auditoriju                   -1 

Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

VV KOPĀ..................-15 
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (5.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, pasniedzēju novecošana. 

 

 
Ar nolūku noskaidrot studentu, pasniedzēju un darba devēju viedokli par studiju 
programmu tika veikta aptauja. Tās gaitā respondentiem tik piedāvāts atbildēt uz 
sekojošiem anketā apkopotiem jautājumiem:  

Uzdevums Lielā 
mērā 

Daļēji Nemaz 

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

   

Iegūt spēju izstrādāt algoritmu, kas nodrošina 
vēlamā sasniegšanu 

   

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās    

Iegūt spēju konstatēt, formulē un risināt 
inţeniertehniskās problēmas 

   

Iemācīt izprast profesionālo un ētisko atbildību    

Iegūt spēju efektīvi komunicēt    

Izveidot atziņu par mūţizglītības nepieciešamību 
un spēju tajā iesaistīties 

   

Apgūt zināšanas aktuālākajos transportbūvju 
projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības 
jautājumos 

   

Iegūt spēju pielietot iemaņas, paņēmienus un 
modernu aprīkojumu inţeniertheniskajā praksē 

   

 
Pavisam tika izplatītas 20 anketas, no kurām atpakaļ saņemtas tikai 18, tai skaitā 5 
darba devēju, 4 pasniedzēju un 8 maģistru aizpildītas anketas. Iegūtie dati tika 
apstrādāti sekojoši: 

 Par atbildi „Lielā mērā” tiek ieskaitīti  +2 punkti 

 Par atbildi „daļēji” tiek ieskaitīts + 1 punkts 

 Par atbildi „nemaz” tiek ieskaitīti  - 2 punkti. 
 
Iegūto punktu skaits tiek attiecināts pret maksimālo iespējamo un izteikts procentos. 
Līdz ar to iegūstam pārskatu par programmas stiprajām un arī par vēl pilnveidojamajām 
pusēm. Rezultāti apkopoti 6.attēlā.  

10 Aptaujas rezultāti 
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Kā redzams, tad viskritiskākie ir bijuši darba devēji, kas norādījuši, ka profesionālie 
maģistri vēl nav apguvuši spēju efektīvi komunicēt (60%) un samērā vāji apguvuši 
spējas darboties daudznozaru komandā (67%). Vienlaicīgi darba devēji ir apmierināti ar 
zināšanām aktuālākajos transportbūvju projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības 
jautājumos (95%). 

Paši maģistri par programmas vājo posmu uzskata spēju efektīvi komunicēt (45%), bet 
visaugstāk novērtē studiju laikā apgūstamās zināšanas aktuālākajos transportbūvju 
projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības jautājumos (90%).  

Pasniedzēju atbildes liecina, ka visvājāk tiek apgūtas spējas organizēt un veikt 
eksperimentus, analizēt un interpretēt iegūtos datus (45%). Tāpat mazāk par 60% 
novērtēta studiju laikā iegūstamā spēja izstrādāt algoritmu, kas nodrošina vēlamā 
sasniegšanu. Savukārt par vislabāk apgūto prasmi pasniedzēji uzskata zināšanu 
iegūšanu aktuālākajos transportbūvju projektēšanas, uzturēšanas un būvniecības 
jautājumos (100%). Tas liecina, ka profesionālie maģistri, lielā mērā, ir gatavi uzsākt 
praktisko darbību firmās un uzņēmumos. 

Aptaujas dati sniedz pamatu secinājumam, ka kopumā maģistru programma ļauj iegūt 
labu teorētisko sagatavotību, bet jāpilnveido jauno speciālistu prasme strādāt komandā 
un organizēt tās darbu. 

 

 

Aptaujas rezultāti

0 20 40 60 80 100 120

Iegūt spēju organizēt un veikt eksperimentus, analizēt un interpretēt

iegūtos datus

Iegūt spēju izstrādāt algoritmu, kas nodrošina vēlamā sasniegšanu

Iegūt spēju darboties daudznozaru komandās

Iegūt spēju konstatēt, formulē un risināt inţeniertehniskās problēmas

Iemācīt izprast profesionālo un ētisko atbildību

Iegūt spēju efektīvi komunicēt

Izveidot atziņu par mūţizglītības nepieciešamību un spēju tajā

iesaistīties

Apgūt zināšanas aktuālākajos transportbūvju projektēšanas,

uzturēšanas un būvniecības jautājumos

Iegūt spēju pielietot iemaņas, paņēmienus un modernu aprīkojumu

inţeniertheniskajā praksē

%

darba devēji

pasniedzēji

Studenti

 
                                                                6.attēls 
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2004/2005. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Ar RTU attīstības fonda palīdzību pamazām tiek uzlabota fakultātes nolietojusies 
infrastruktūra: likti jauni logi, remontētas atsevišķas telpas un veikti citi darbi; 

o Atsevišķos priekšmetos ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu valodā; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns; 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Svarīgs virziens ir mācību procesa modernizācija un mācību-metodisko 
materiālu izstrādāšana un publicēšana, gan katedras māja lapā, gan arī 
publicētā veidā. Šī mērķa sasniegšanai katedra ir iesniegusi konkursa 
pieteikumu ESF „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē”, kurā ir paredzēts  modernizēt auditoriju 
un laboratoriju materiāli tehnisko līdzekļus un aprīkojumu, kā arī izstrādāt un 
publicēt, uz mūsdienu pieejām balstītu, mācību metodisko materiālu. 
Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātes bibliotēkā ir pasūtīta un daļēji jau 
saņemta jaunākā tehniskā literatūra par ceļu, tiltu un ostu nozari. 

 Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. Tādēļ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas ceļinieku 
asociāciju un Latvijas ceļu būvētāju asociāciju par iespējām nodrošināt 
atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas iespējas studentu 
raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām (Lietuvā, Igaunijā, 
Norvēģijā, Šveicē, ASV). 

 Katedra turpinās piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, 
kas veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

 
o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Būvniecības fakultātē ir nodibināts Būvzinātnes centrs, kura Transportbūvju 
drošuma un ilgmūţības pētniecības nodaļā tiks veikti pētījumi, kas saistīti ar 
autoceļu, tiltu un ostu būvju drošuma un ilgmūţības problēmām.   

 Kopā ar Viļņas un Tallinnas Tehnisko universitāšu Ceļu katedrām ir paredzēts 
izdot ţurnālu „Road and Bridge Engineering”, kura zinātniskajā redkolēģijā tiks 
iesaistīti katedrā strādājošie zinātņu doktori. Ţurnāls dos iespēju publicēties 
katedras akadēmiskajam personālam, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem. 

 Katedras akadēmiskais personāls turpinās veikt līgumdarbus tautsaimniecībai 
nepieciešamu problēmu risināšanai. 

11 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
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o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

 
2004.g. pirmajā kursā uzņemts liels studentu skaits (360), kas nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits (budţeta grupās ieskaitīti studenti ar vidējo atzīmi - 8,5), kā 
iepriekšējos gadus. Tādēļ jau šodien jādomā par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku 
piesaistīšanu. 
 
 

        
 
Programmas direktors 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
Profesors Ainārs Paeglītis 

  
      2005.gada 6.septembrī. 
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Maģistra profesionālās studijas programmā ”Transportbūves” sāktas pēc RTU 
Senāta 2003.gada 31. marta lēmuma Nr 476, ar kuru arī apstiprināta šo studiju 
mācību programma. 
 
Savā pastāvēšanas vēsturē no 1960.gadā dibinātās Ceļu, tiltu un aerodromu būves 
katedras izveidojušās pavisam trīs katedras - skat. 1.attēlu. 
 

 
 

1.attēls 
 

1 Studiju programmas organizācija 

Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedra 
1960. – 1975. 

Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra 
1975. – 1991. 

Būvmehānikas katedra 
Sākot ar 1975. g 

Ceļu un tiltu katedra 
1991. – 1993. 

Ģeodēzijas katedra 
Sākot ar 1991.g Transportbūvju katedra 

1993. – 1996. 

Transportbūvju profesora grupa 
1996. – 2003. 

Ceļu un tiltu katedra 
Sākot ar 2003.g. 

Ceļu un tiltu katedras attīstības vēsture 

Ceļu un tiltu profesora grupa 
1996. – 2003. 
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Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1960.gada līdz 2006.gadam ir sagatavoti 984 ceļu un tiltu inţenieri (2006.g. - 32 
inţ.). Studijas sekmīgi pabeigušo inţenieru skaits atainots 2.attēlā.  
 

 
 

2.attēls 
Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1958.gada līdz 2002.gadam.ir sagatavoti 910 ceļu un tiltu inţenieri. 1997.gadā, 
pārstrukturējot inţenierizglītības sistēmu, RTU tika uzsākta inţenieru studiju 
programma: „Transportbūves” (Studiju programmas šifrs RBIB4, apstiprināta RTU 
Senātā 1997.gada 28.aprīlī, protokola Nr. 420), iegūstamās profesijas šifrs atbilstoši  
profesiju klasifikatoram(PK) – PK 214204 – tiltu būvinţenieris; PK 214210 – Ātrgaitas 
ielu un šoseju būvinţenieris,  PK 214215 – Ceļu būvinţenieris, 214105 – Satiksmes 
plānotājs). BIB4 programma 2000.gadā tika starptautiski akreditēta uz 2 gadiem un, 
patlaban, pārstrukturējot to atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī izpildot RTU 
Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmuma ”Par profesionālo studiju programmām” 
prasības, tā ņemta par pamatu maģistra profesionālo studiju programmas 
”Transportbūves” izstrādei.  
 
Studijas tiek realizētas RTU Ceļu un tiltu katedrā un šīs katedras vadītājs ir arī 
minētās studiju programmas direktors. Gadījumā, ja tiek pārtraukta šīs programmas 
realizācija, studenti tiks pārskaitīti uz akadēmisko studiju programmu ”Būvzinātne”, 
kura 2001.gadā akreditēta uz 6 gadiem un kurā ir arī iespējama specializācija 
transportbūvju jomā. Līdz ar maģistra profesionālo studiju programmas 
“Transportbūves” realizācijas sākumu tiek pabeigta transportbūvju nozares 
augstākās profesionālās izglītības pārstrukturēšana divpakāpju sistēmā, saskaņā ar 
Boloņas deklārācijas prasībām. Tā turpina bakalaura profesionālo studiju programmu 
“Transportbūves”. 
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

 

 
Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

 
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

 

 
Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 

2 Programmas īstenošanas nosacījumi 

2.1 Programmas mērķis 

2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus 
ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu bakalaura 
būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes    2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas zīmes  2 KP 
1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija ostās  2 KP 
1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. PRAKSE  26 KP  
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    

 
Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 

2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

 
Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju).  
 

 
 Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                             6 KP;  15% 

 specializējošie priekšmeti                       4 KP;  10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP;   5% 

 prakse             6 KP  15% 

 maģistra darbs                                                                 20 KP  50% 

                                                                                         KOPĀ    40KP  100% 
 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 

3 Piedāvājamās izglītības saturs 

3.1      Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 
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Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 
 
Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  
 
Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 
 
Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 
 
Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  
 

 

 
Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī 
inţenierprojekta daļu, kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās realizācijas 
variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju 
institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, 
kuras sastāvā ir arī transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu 
pārstāvji.  

 

 
Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

  

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
 

3.2      Maģistra darba īpatnības 

3.3 Programmas realizācija 
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Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 
 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.).  
 

1.tabula 
Gadi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Uzņemtie 
studenti 

135 151 203 168 185 197 238 240 228 243 360 409  588 

 

Jāatzīmē, ka tas, galvenokārt, panākts palielinoties studentu skaitam būvniecības 
programmā. Ja pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad būvniecības nozarē bija 
jūtama krīze, uzņemto studentu skaits bija viens no vismazākajiem, salīdzinot ar pārējām 
RTU fakultātēm, tad tagad stāvoklis ir būtiski izmainījies un mēs esam fakultāte, kurā 
saskaņā ar 2006.gada uzņemšanas rezultātiem ir otrais lielākais konkurss. 
 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2006.gada 1.jūliju dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (BGT0) 18 2 4  24 

 
2005 / 2006.m.g. aizstāvēti   7  maģistru darbi. 

 
Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

4 Studenti 

5 Akadēmiskais personāls 
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 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem. 
 
Analizējot Būvniecības fakultātes akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam 
secināt, ka darbinieku skaits ar zinātņu doktora (Dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu 
sastāda 2/3 no kopējā skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, 
tad palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 
 
                                3.tabula 

Kvalifikācija Skaits % 

Profesori   13 19% 

Asoc.profesori 12 18% 

Docenti  27 40% 

Lektori 11 16% 

Asistenti  5 7% 

KOPĀ    68 100.00% 

 
 

Būvzinātnes un Būvniecības un Transportbūvju studiju programmu realizējošo 
Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 4.attēlā: 
            

                                 

Pasniedzēju vecuma struktūra
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                                                     4.attēls 
 
Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišķām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Katedru sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba algas 
fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  
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Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 2 profesoriem, 1 asociētā 
profesora, 3 docentiem, 1 lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla 
vecums sastāda 46 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 
2005./2006.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Amats 

1 Paeglītis Ainārs profesors 

2 Naudţuns Juris profesors 

3 Smirnovs Juris profesors 

4 Zemītis Māris docents 

5 Gode Pēteris docents 

6 Zariņš Atis lektors 

7 Rozentāle Ilze asistente 

8 Lācis Raitis asistents 

9 Bidzāns Jānis asistents 

  
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 2 docentiem, 1 
lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 47 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 

 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 

 Smirnovs, J.R.Naudţuns. Autosatiksmes drošība., (datorraksts), Rīga, RTU, 
2005 – 227 lpp. 

 A.Paeglītis. Tērauda konstrukciju analīze pēc LVS EN 1993 „Tērauda 
konstrukciju projektēšana”prasībām. (datorraksts) Rīga, RTU, 2005 – 73 lpp. 

 
Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

6 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 
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Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  
 

 D.Čygas, A.Laurinavicius, D.Ziloniene, J.Smirnovs. Possibilities to reduce 
plastic deformations in the structures of Lithuanian towns and built-up 
areas street pavement. // Selected papers. The 6th International 
conference Environmental Engineering. Vilnius – 2005., p.532 – 536.  

 A.Paeglitis, G.Sahmenko, Light weight concrete application in bridges, 
Proc of. International Conference “Concrete for Transportation 
Infrastructure” held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 
2005, p. 151 – 158, Thomas Telford, 2005 

 K.Gode, A.Paeglītis, Spriegota dzelzsbetona lentveida konstrukciju 
pielietojuma analīze gājēju tiltos, RTU Zinātniskie raksti, 2.sērija, 
Arhitektūra un zinātne, 6.sējums, 2005.gads. 107-114 lpp. 

 A.Paeglitis, Development of timber bridges in Latvia, Proc. Of NFV 
Conference on Timber bridges, 28-30 Sept. 2005, Hamar, Norway 

 A.Paeglitis, The use of Eurocodes in transportation infrastructures in 
Latvia, Eurocodes building the Future, Proc. Of Workshop on the Adoption 
of the Eurocodes in the EU New Member, Accession and Candidate 
Countries, 7-9 November 2005, Ispra, Italy 

 Ainars Paeglitis, Genadijs Sahmenko. Bridges with lightweight Aggregate 
Concrete Structures. //The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 
2006, Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Aldis Lama, Juris Smirnovs, Juris Naudzuns. Road Traffic Safety in the 
Baltic States. // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, 
Vol.1, No.1, p. 55 -62. 

 Atis Zarins  The Dynamic approch to evaluation of visual road image.// The 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2006, Vol.1, No.2, p. 109-
114. 

 Normunds Rancans, Juris Smirnovs. Experience of using Cold Emulsion 
Mix in the Republic of Latvia.// The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, 2006, Vol.1, No.2, p. 103-108. 

 V.Haritonovs, J.Naudţuns. Investigation of Pavement routing formation.// 
Proc. Of the 26-th International Baltic Road conference, Kuressaare, 
Estonia, 28-30.august 2006. 

 J.Smirnovs, N.Rancāns. Analysis of usage experience of soft and 
emulsion asphalts.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road 
conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

12 

 J.Varna, J.Smirnovs. Postgraduation training of Road Engineers in Riga 
Technical University.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road 
conference, Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 B.Jelisejevs. Comparative Environmental assessment of road de-icing 
measures.// Proc. Of the 26-th International Baltic Road conference, 
Kuressaare, Estonia, 28-30.august 2006. 

 
Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie 
pētījumi par tiltu un citu inţenierbūvju ilgmūţību un darbspēju (A.Paeglītis, 
J.Naudţuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas 
asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīti doktoranti V.Haritonovs un 
K.Gode. 
 
Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās zinātniski pētniecisko līgumdarbu 
izstrādē: 
 

N.p.k. Darba 
nosaukums 

Līguma 
veids 

Līgumdarba 
vadītājs 

Termiņš Līguma 
summa 

Nr.  6946 Tilta pār Lielupi 
Jūrmalā 
pārbaude ar 
slodzi 

Pētniecisk
ais 

līgumdarb
s 

Prof. Ainars 
Paeglītis 

2005g. Jūn. 
2005.g. dec. 

Ls.11000.- 

Nr. 7015 Vienotas 
sabiedriskā 
transporta biļetes 
(e-biļetes) 
ieviešanas Rīgā 
priekšizpēte 

Pētniecisk
ais 

līgumdarb
s RD Sia 

Rīgas 
Satiksme 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2005.nov.-
2006.mar 

Ls 80 000,- 

 
Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi 
ietekmē studiju programmas realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā 
gan arī izmantot apmācību procesā modernas iekārtas. 
 

 

J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering” redkolēģijas locekļi. 2006.gada ziemā izdots pirmais ţurnāla 
numurs. 

2006.gada janvārī J.R.Naudţuns un J.Smirnovs piedalījās Baltijas valstu tehnisko 
universitāšu seminārā Tallinā, kurā tika apspriesti jautājumi par kopējas darbības 
aktivitātēm, kas saistītas ar ţurnāla izdošanu.  

7 Starptautiskā sadarbība 
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2005.gada oktobrī Ceļu un tiltu katedrā ar lekciju uzstājās ASV Federālās Autoceļu 
administrācijas darbinieks Jānis Grāmatiņš, kurš sniedz arī konsultācijas RTU mācību 
spēkiem par atsevišķiem jautājumiem, kas saistīti ar pilsētu ielu inventarizāciju. 

2006.gada 10. – 12. maijā Nīderlandē, Groningenas pilsētā notika European 
Conference on Mobility Management (ECOMM) 10.konference. Šīs konferences 
zinātniskajā komisijā darbojās J.Smirnovs.  

 

 
Baltijas valstu ceļu katedru pārstāvju seminārs Tallinā. 

Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes Ceļu katedras vadītājs 
A.Laurinavičus, VĢTU Apkārtējās vides inţenierijas fakultātes dekāns 
D.Čigas, RTU profesors J.Naudţuns, Igaunijas autoceļu direkcijas 
pārstāvji A.Kaldass, B.Āvika, Tallinas Tehnoloģijas universitātes Ceļu 
katedras vadītājs A.Āviks. (no kreisās puses uz labo) 
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Tikšanās laikā ar ASV Federālās Autoceļu pārvaldes pārstāvi Jāni Grāmatiņu 

 
Pēc Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes ielūguma no 
2006.gada 15. līdz 30. augustam Latvijā viesojas RTU Goda doktors, tiltu 
būvinţenieris Arvīds Upesleja-Granta kungs no ASV, lai dalītos savā pieredzē par 
tiltu projektēšanu, būvuzraudzību un būvniecības projektu vadīšanu, kā arī tiktos 
ar būvinţenieriem un vadītu seminārus par tiltu projektēšanas un būvprojektu 
vadīšanas jautājumiem. 

Rīgas Tehnsikās universitātes Būvniecības fakultātes 133.auditorijā notika 
A.Granta lekcijas  par šādām tēmām: 

 17.augustā plkst. 10-00 notika lekcija par tēmu: „Tilti – sabiedrības vērtību 
spogulis” (lekcija veltīta tiltu projektēšanas jautājumiem). 

 24.augustā plkst. 10-00 notika lekcija par tēmu: „Tiltu būve – no ieceres 
līdz izpildījumam” (lekcija veltīta uzraudzības jautājumiem) 
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A.Upesleja-Grants iepazīstina auditoriju ar savu pieredzi tiltu projektēšanā 
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a) esošā: 
 

 Transportbūvju laboratorija; 
 bibliotēka; 
 datoru klases ar pieeju INTERNET; 
 metodiskais kabinets; 
 normatīvo dokumentu bibliotēka. 
 

b)  nepieciešamā: 
 

 autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
 autoceļu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
 jauns fakultātes laboratoriju korpuss. 
 

Studiju maksa vienam studentam, pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par studiju 
maksu 2005./2006 m.g., ir 1275,- Ls gadā.  

8 Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 

9 Izmaksu novērtējums uz vienu maģistru 
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10 Pašnovērtējums – SVID analīze 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (2.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, pasniedzēju novecošana. 
  

2004/2005. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Ar RTU attīstības fonda palīdzību pamazām tiek uzlabota fakultātes nolietojusies 
infrastruktūra: likti jauni logi, remontētas atsevišķas telpas un veikti citi darbi; 

o Atsevišķos priekšmetos ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu valodā; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns; 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Svarīgs virziens ir mācību procesa modernizācija un mācību-metodisko 
materiālu izstrādāšana un publicēšana, gan katedras māja lapā, gan arī 
publicētā veidā. Šī mērķa sasniegšanai katedra ir uzvarējusi konkursā un 
ieguvusi līdzekļus ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” realizācijai, kurā 
ir paredzēts  modernizēt auditoriju un laboratoriju materiāli tehnisko līdzekļus 
un aprīkojumu, kā arī izstrādāt un publicēt, uz mūsdienu pieejām balstītu, 
mācību metodisko materiālu. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātes bibliotēkā ir 
pasūtīta un daļēji jau saņemta jaunākā tehniskā literatūra par ceļu, tiltu un 
ostu nozari. 

 Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. Tādēļ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas ceļinieku 
asociāciju un Latvijas ceļu būvētāju asociāciju par iespējām nodrošināt 
atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas iespējas studentu 
raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām (Lietuvā, Igaunijā, 
Norvēģijā, Šveicē, ASV). 

 Katedra turpinās piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, 
kas veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

 
o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Būvniecības fakultātē ir nodibināts Būvzinātnes centrs, kura Transportbūvju 
drošuma un ilgmūţības pētniecības nodaļā tiks veikti pētījumi, kas saistīti ar 
autoceļu, tiltu un ostu būvju drošuma un ilgmūţības problēmām.   

 Kopā ar Viļņas un Tallinnas Tehnisko universitāšu Ceļu katedrām tiek izdots 
ţurnāls „Road and Bridge Engineering”, kura zinātniskajā redkolēģijā tiks 

11 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
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iesaistīti katedrā strādājošie zinātņu doktori. Ţurnāls dos iespēju publicēties 
katedras akadēmiskajam personālam, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem. 

 Katedras akadēmiskais personāls turpinās veikt līgumdarbus tautsaimniecībai 
nepieciešamu problēmu risināšanai. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

 
2006.g. pirmajā kursā uzņemts liels studentu skaits (588), kas nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits (budţeta grupās ieskaitīti studenti ar vidējo atzīmi - 8,5), kā 
iepriekšējos gadus. Tādēļ jau šodien jādomā par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku 
piesaistīšanu. 
 
 

        
 
Programmas direktors 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
Profesors Ainārs Paeglītis 

  
      2006.gada 26.oktobrī. 



RTU Senita s6d6
'{ 

zool.s.'1f.' c{t etu/8'r.7-

Magistra profesiondlo studiju

prog ram mas "Transportb0ves"
pa5novert6jums

#]f,pr,,..o97. c{&#fip

Ln
z
r.J

tdk
v./ '

/+ ,a / l

\o^
*So

2007.9.



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

1 

SATURS 
 

1 STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA .................................................................. 2 

2 PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI ............................................................. 4 

2.1 Programmas mērķis ........................................................................................................... 4 
2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti ..................................................................... 4 
2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms ...................................................................... 4 
2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība ......................................................................... 5 

3 PIEDĀVĀJAMĀS IZGLĪTĪBAS SATURS ......................................................................... 6 

3.1 Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums ...................................................... 6 
3.2 Maģistra darba īpatnības .................................................................................................... 7 

3.3 Programmas realizācija ...................................................................................................... 7 

4 STUDENTI .............................................................................................................................. 8 

5 AKADĒMISKAIS PERSONĀLS .......................................................................................... 8 

6 AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKAIS DARBS ............................................ 12 

7 STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ...................................................................................... 15 

8 PROGRAMMAS APGŪŠANAI NEPIECIEŠAMĀ MATERIĀLĀ BĀZE .................... 17 

9 IZMAKSU NOVĒRTĒJUMS UZ VIENU MAĢISTRU .................................................. 17 

10 PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANALĪZE ...................................................................... 18 

11 PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI ...................................... 19 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

2 

 

Maģistra profesionālās studijas programmā ”Transportbūves” sāktas pēc RTU 
Senāta 2003.gada 31. marta lēmuma Nr 476, ar kuru arī apstiprināta šo studiju 
mācību programma. 
 
Savā pastāvēšanas vēsturē no 1960.gadā dibinātās Ceļu, tiltu un aerodromu būves 
katedras izveidojušās pavisam trīs katedras - skat. 1.attēlu. 
 

 
 

1.attēls 
 

1 Studiju programmas organizācija 

Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedra 
1960. – 1975. 

Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra 
1975. – 1991. 

Būvmehānikas katedra 
Sākot ar 1975. g 

Ceļu un tiltu katedra 
1991. – 1993. 

Ģeodēzijas katedra 
Sākot ar 1991.g Transportbūvju katedra 

1993. – 1996. 

Transportbūvju profesora grupa 
1996. – 2003. 

Ceļu un tiltu katedra 
Sākot ar 2003.g. 

Ceļu un tiltu katedras attīstības vēsture 

Ceļu un tiltu profesora grupa 
1996. – 2003. 
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Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1960.gada līdz 2007.gadam ir sagatavoti 1008 ceļu un tiltu inţenieri (2007.g. - 24 
inţ.). Studijas sekmīgi pabeigušo inţenieru skaits atainots 2.attēlā.  
 

 
 

2.attēls 
Ceļu un tiltu inţenieri Rīgas Politehniskā institūta Inţenierbūvju fakultātē tika 
sagatavoti arī pagājušajā gadsimtā – toreiz studiju programmas šifrs bija 1211, pēc 
tam 2910 un tās tika realizētas RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedrā. Laika posmā no 
1958.gada līdz 2002.gadam.ir sagatavoti 910 ceļu un tiltu inţenieri. 1997.gadā, 
pārstrukturējot inţenierizglītības sistēmu, RTU tika uzsākta inţenieru studiju 
programma: „Transportbūves” (Studiju programmas šifrs RBIB4, apstiprināta RTU 
Senātā 1997.gada 28.aprīlī, protokola Nr. 420), iegūstamās profesijas šifrs atbilstoši  
profesiju klasifikatoram(PK) – PK 214204 – tiltu būvinţenieris; PK 214210 – Ātrgaitas 
ielu un šoseju būvinţenieris,  PK 214215 – Ceļu būvinţenieris, 214105 – Satiksmes 
plānotājs). BIB4 programma 2000.gadā tika starptautiski akreditēta uz 2 gadiem un, 
patlaban, pārstrukturējot to atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 ”Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī izpildot RTU 
Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmuma ”Par profesionālo studiju programmām” 
prasības, tā ņemta par pamatu maģistra profesionālo studiju programmas 
”Transportbūves” izstrādei.  
 
Studijas tiek realizētas RTU Ceļu un tiltu katedrā un šīs katedras vadītājs ir arī 
minētās studiju programmas direktors. Līdz ar maģistra profesionālo studiju 
programmas “Transportbūves” realizācijas sākumu tiek pabeigta transportbūvju 
nozares augstākās profesionālās izglītības pārstrukturēšana divpakāpju sistēmā, 
saskaņā ar Boloņas deklārācijas prasībām. Tā turpina bakalaura profesionālo studiju 
programmu “Transportbūves”. 
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

 

 
Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

 
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 
 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

 

 
Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

2 Programmas īstenošanas nosacījumi 

2.1 Programmas mērķis 

2.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

2.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem pretendentus 
ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu bakalaura 
būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes    2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas zīmes  2 KP 
1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija ostās  2 KP 
1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. PRAKSE  26 KP  
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    

 
Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 

2.4 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

 
Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju).  
 

 
 Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

 Obligātās izvēles priekšmeti:                                             6 KP;  15% 

 specializējošie priekšmeti                       4 KP;  10% 

 pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP;   5% 

 prakse             6 KP  15% 

 maģistra darbs                                                                 20 KP  50% 

                                                                                         KOPĀ    40KP  100% 
 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 
 

3 Piedāvājamās izglītības saturs 

3.1      Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 
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Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 
 
Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  
 
Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 
 
Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 
 
Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē.  
 

 

 
Maģistra darbs paredz zinātnisku pētījumu transportbūvju jomā, kā arī 
inţenierprojekta daļu, kurā tiek izstrādāts pētītā jautājuma konkrētās realizācijas 
variants. Pirms maģistra darba aizstāvēšanas, darbus recenzē ar Transportbūvju 
institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Maģistra darba aizstāvēšana 
notiek publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, 
kuras sastāvā ir arī transportbūvju nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu 
pārstāvji.  

 

 
Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

  

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
 

3.2      Maģistra darba īpatnības 

3.3 Programmas realizācija 
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Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 
 

Studentu skaits visā Būvniecības fakultātē pēdējo gadu laikā strauji palielinājies (1.tab.).  
 

1.tabula 
Gadi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uzņemtie 
studenti 

151 203 168 185 197 238 240 228 243 360 409  588 750 

 

Jāatzīmē, ka tas, galvenokārt, panākts palielinoties studentu skaitam būvniecības 
programmā. Ja pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad būvniecības nozarē bija 
jūtama krīze, uzņemto studentu skaits bija viens no vismazākajiem, salīdzinot ar pārējām 
RTU fakultātēm, tad tagad stāvoklis ir būtiski izmainījies un mēs esam fakultāte, kurā 
saskaņā ar 2007.gada uzņemšanas rezultātiem ir otrais lielākais konkurss. 
 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2007.gada 1.jūliju dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (RBGT0) 29 2 1  32 

 
2006. / 2007.m.g. aizstāvēti   19  maģistru darbi. 

 
Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

4 Studenti 

5 Akadēmiskais personāls 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

9 

 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem. 
 
Analizējot Būvniecības fakultātes akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu, varam 
secināt, ka darbinieku skaits ar zinātņu doktora (Dr.sc.ing. un. Dr.sc.habil.ing) grādu 
sastāda 2/3 no kopējā skaita. Personāla struktūra ir sekojoša (sk.3.tabulu). Kā redzams, 
tad palielinoties algu fondam ir pieaudzis arī mācību spēku skaits fakultātē. 
 
                                3.tabula 

Kvalifikācija Skaits % 

Profesori   15 23% 

Asoc.profesori 10 15% 

Docenti  23 35% 

Lektori 11 17% 

Asistenti  6 10% 

KOPĀ    65 100% 

 
 

Būvzinātnes un Būvniecības un Transportbūvju studiju programmu realizējošo 
Būvniecības fakultātes pasniedzēju vecuma struktūra dota 4.attēlā: 
            

                                 

Pasniedzēju vecuma struktūra
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                                                     4.attēls 
 
Analizējot profesoru grupu skaitlisko sastāvu, jākonstatē, ka sadalījums starp profesoru 
grupām nav vienmērīgs: atsevišķām grupām nav asistentu, lektoru un palīgpersonāla. 
Jāatzīmē fakts, ka vidējais mācību spēku vecums ir ievērojams un viens no galvenajiem 
katras profesoru grupas vadītāju un fakultātes kopumā uzdevumiem ir mācību spēku 
kontingenta atjaunināšana. Katedru sastāvu nosaka tās vadītājs, izejot no darba algas 
fonda lieluma un risināmiem uzdevumiem.  
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Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 2 profesoriem, 1 asociētā 
profesora, 3 docentiem, 1 lektora un 3 asistentiem. Vidējais akadēmiskā personāla 
vecums sastāda 46 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 
2006./2007.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Amats 

1 Paeglītis Ainārs profesors 

2 Naudţuns Juris profesors 

3 Smirnovs Juris profesors 

4 Zemītis Māris docents 

5 Gode Pēteris docents 

6 Zariņš Atis docents 

7 Rozentāle Ilze lektore 

8 Lācis Raitis lektore 

9 Bidzāns Jānis lektors 

  
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 3 docentiem, 3 
lektoriem. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 48 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu. 

 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 

Metodiskie materiāli, kas izstrādāti ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” ietvaros: 

 Smirnovs, J. Autoceļu satiksmes organizācija un drošība,  RTU, 2007,104.lpp. 
Ir RTU bibliotēkā. 

 Rozentāle I., Transportbūvju estētika, RTU, 2007, 103.lpp. Ir RTU bibliotēkā. 

 Zemītis M., Autoceļu ekspluatācija, RTU, 2007, 75.lpp. Ir RTU bibliotēkā. 

Visas grāmatas iespiestas tipogrāfijā „Latgales druka”. 

Metodiskie materiāli, kas izstrādāti Eiropas Savienības Pirmsstrukturālo fondu finansēta 
apmācību projekta LV/2005-IB/EC/01 „Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju 
projektēšanā” ko vadīja LR Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas 
institūtu, ietvaros: 

 Paeglītis A., Eirokodeksi un konstrukciju projektēšanas pamatprincipi, 
Datorraksts, 2006., 30 lpp. 

 Paeglītis A., Satiksmes slodzes tiltiem LVS EN 1992 2.daļa, Datorraksts, 2006, 
24.lpp. 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

11 

 Paeglītis A., LVS EN 1992:2004 2.daļa Betona tilti, Datorraksts, 2006, 38.lpp. 

 Paeglītis A., LVS EN 1993:2006 2.daļa Tērauda tilti, Datorraksts, 2006, 74.lpp. 

Materiāli publicēti LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā. 
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Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

 
Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  
 

  N.Rancans, J.Smirnovs. Experience of using of cold emulsion mix in the republic 
of Latvia // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, 
Vol I, No 2, p.103 – 107. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 D.Antov, J.Smirnovs. Analysis of Road safety development in the Baltic States- 
examples of Estonia and Latvia. Proceedings of ICTCT 19. workshop „National 
traffic safety programs: concepts and practice”  in Minsk (2006) – 11 p. (Zin. 
komitejā 7 valstu pārstāvji, publikācija un prezentācijas materiāli pieejami 
www.ictct.org ). 

 A.Lama, J.Smirnovs, J.Naudzuns. Road Traffic Safety in the Baltic States // The 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2006, Vol I, No 1, p. 63 
– 68. ISSN 1822-427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 V.Haritonovs, J.Naudţuns, J.Smirnovs. Maršala testa piemērotība risu 
veidošanās dinamikas izpētei. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne. 
Sērija 2. Sējums 7. – Rīga – 2006. – 143 – 149lpp. (Zin. komitejā 5 valstu 
pārstāvji) ISSN 1407-7329 

 J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudţuns. Effectiveness of the 2000-2006 National Road 
Traffic Safety Programme implementation in Latvia. // The Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-427X. 
(Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 K.Gode, A.Paeglītis, Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 

kalpošanas laiku Latvijā analīze // RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un 

būvzinātne. Sērija 2. Sējums 8. – Rīga – 2007. (Zin. komitejā 5 valstu pārstāvji) 
ISSN 1407-7329. 

  

6 Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 

http://www.ictct.org/
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Papildus minētajām aktivitātēm tiek veikti Latvijas autoceļu direkcijas finansētie 
pētījumi par tiltu un citu inţenierbūvju ilgmūţību un darbspēju (A.Paeglītis, 
J.Naudţuns, J.Smirnovs). Ceļu būvmateriālu laboratorijā tiek veikti Rīgas 
asfaltbetona seguma testēšanas darbi, kuros iesaistīti doktoranti V.Haritonovs un 
K.Gode. 

Ceļu un tiltu katedras mācībspēki ir iesaistīti Eiropas Savienības līdzfinansētā ESF 
projekta „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas 
Tehniskajā universitātē” realizācijā. Projekta ietvaros tiek iegādāta datortehnika un 
sagatavoti un izdoti lekciju konspekti.   

Ceļu un tiltu katedras akadēmiskais personāls piedalās zinātniski pētniecisko 
līgumdarbu izstrādē: 

N.p.k. Darba nosaukums Līguma veids Līgumdarba 
vadītājs 

Termiņš 

L7144 Gājēju tilta Ulmaņa 
gatvē pārbaude ar 
slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Ainars 
Paeglītis 

2006g. Sept.- 
Dec. 

  

Nr. 7138 Ceļa pārvada pār A1 
iebraukšana 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2006.g. augusts - 
decembris 

Nr. 7181 Tilta pār Gauju a/c A3 
pārbaude ar slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007.g. marts – 
2008.g. - 

septembris 

  Rekomendāciju 
izstrāde Eirkodeksu 
2.daļas nacionālajiem 
pielikumiem 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007. jūlijs - 
decembris 

Nr. 7254 Tilta uz Pilssalu 
Alūksnē pārbaude ar 
slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007.g. maijs –   
septembris 

Nr. 7293 Tilta pār Gauju a/c 
V235 pārbaude ar 
slodzi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs   

Prof.  
Ainars 

Paeglītis  

2007.g. 
septembris –   

decembris 

 Vieglo automobiļu 
optimāls stāvvietu 
izvietojums un 
izveidojums Dzirnavu 
ielas posmā no E.B. 
Upīša ielas līdz K. 
Valdemāra ielai 
(pētījums, slēdziens, 
rekomendācijas) 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. 

 Vienotas sabiedriskā 
transporta biļetes (e-
biļetes) ieviešanas 
priekšizpēte. 

Pētnieciskais 
līgums 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2005.g. – 2007.g. 
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 Ceļu satiksmes 
drošības programma 
2007. - 2013.g 

Pētnieciskais 
līgums 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. 

 Ceļu satiksmes 
drošības nacionālās 
programmas 2000.-
2006.g. izpildes 
novērtējums. 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. 

 Rīgas ielu, 
transportbūvju un 
satiksmes vadības 
attīstības 
koncepcijas"izstrādi 

Pētnieciskais 
līgumdarbs 

Prof. Juris 
Naudţuns 

2007.g. – 2008.g. 

 
Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla veiktais pētnieciskais darbs pozitīvi 
ietekmē studiju programmas realizāciju, jo ļauj iesaistīt studentus pētnieciskajā 
darbā gan arī izmantot apmācību procesā modernas iekārtas.  
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 J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering” redkolēģijas locekļi. Ţurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi 
to, ka relatīvi īsā laikā ţurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē 
tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie daţādu zinātņu nozaru zinātniski pētnieciskie ţurnāli 
ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par ţurnāla iekļaušanu „Thomson Scientific 
Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās interneta adresēs: 
http://scientific.thomson.com;  

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

Katedras mācībspēki ir piedalījušies šādu starptautisku organizāciju darbībā:  

 Profesors Juris Naudţuns piedalījās Eiropas Būvniecības padomes (ECCE) 
Ģenerālajā asamblejā Stambulā, pārstāvot Latvijas Būvinţenieru Savienību. Konkrēti 
ECCE darbojos Standing Commitee "Education and Training of Civil Engineers" kā 
vice chairman. 

 Profesors Juris Naudţuns piedalījās Eiropas Būvniecības padomes (ECCE) 
Ģenerālajā asamblejā Bukarestē, pārstāvot Latvijas Būvinţenieru Savienību. ECCE 
darbojos "Education and Training of Civil Engineers" standing Commitee kā vice 
chairman. 

 Profesors Juris Naudţuns piedalījās 3. Eiropas projekta "Būvinţenieru izglītība un 
apmācība" (EU CEET III ) grupu sanāksmē   Bilbao, Spānija (kopā ar J. Smirnovu) 

 Profesori J.Naudţuns un J.Smirnovs organizēja EU CEETIII darba sanāksmi Rīgā. 

 Profesors Ainārs Paeglītis, kā Starptautiskās betona federācijas (fib) 5.Tehniskās 
komitejas loceklis piedalījās komitejas sēdē, kas notika 2007.gada 18.maijā 
Dubrovņikos, Horvātijā. 

 Profesors Ainārs Paeglītis, kā Starptautiskās betona federācijas (fib) 5.Tehniskās 
komitejas loceklis piedalījās komitejas sēdē, kas notika 2007.gada 2. Un 3.novembrī 
Lisabonā, Portugālē. 

 J.Smirnovs, J.Naudţuns un A.Paeglītis organizēja Baltijas valstu Tehnisko 
universitāšu Ceļu un tiltu katedru vadītāju sanāksmi Rīgā, 2007.gada 16.oktobrī. 

 Profesors Ainārs Paeglītis, Kā Starptautiskās tiltu un būvju inţenieru asociācijas 
(IABSE) Latvijas nodaļas vadītājs 2007.gada 18.septembrī piedalījās asociācijas 
ikgadējā sanāksmē Veimārā, Vācijā. 

Katedras mācībspēki ir piedalījušies šādu starptautisku zinātnisku konferenču un 
kongresu darbā: 

7 Starptautiskā sadarbība 

http://scientific.thomson.com/
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic
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 Profesors Ainārs Paeglītis piedalījies Amerikas betona institūta rīkotajos semināros  
Betona dienās, kas notika 2007.gada 21.-25.janvārim Lasvegasā, ASV. 

 Profesors Ainārs Paeglītis piedalījās IABSE simpozijā „Infrastruktūras uzlabojumi 
pasaulē”, kas notika Veimārā, Vācijā no 17.09.02 līdz 23.09.07. 

 Docents Atis Zariņš piedalījās Pasaules ceļu asociācijas (PIARC) kongresā Parīzē, 
Francijā, 2007.gada 12.- 15.septembris. 
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a) esošā: 
 

 Transportbūvju laboratorija; 
 bibliotēka; 
 datoru klases ar pieeju INTERNET; 
 metodiskais kabinets; 
 normatīvo dokumentu bibliotēka. 
 

b)  nepieciešamā: 
 

 autotransporta plūsmas izpētes iekārtas; 
 autoceļu transporta - ekspluatācijas raksturlielumus fiksējošas iekārtas; 
 jauns fakultātes laboratoriju korpuss. 
 

Studiju maksa vienam studentam, pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu par studiju 
maksu 2006./2007 m.g., ir 1950,- Ls gadā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 

9 Izmaksu novērtējums uz vienu maģistru 
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10 Pašnovērtējums – SVID analīze 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (2.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, pasniedzēju novecošana. 
  

2006/2007. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Ar RTU attīstības fonda palīdzību pamazām tiek uzlabota fakultātes nolietojusies 
infrastruktūra: likti jauni logi, remontētas atsevišķas telpas un veikti citi darbi; 

o Atsevišķos priekšmetos ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu valodā; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns; 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Svarīgs virziens ir mācību procesa modernizācija un mācību-metodisko 
materiālu izstrādāšana un publicēšana, gan katedras māja lapā, gan arī 
publicētā veidā. Šī mērķa sasniegšanai katedra ir uzvarējusi konkursā un 
ieguvusi līdzekļus ESF projekta „Studiju programmas modernizēšana 
Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” realizācijai, kurā 
ir paredzēts  modernizēt auditoriju un laboratoriju materiāli tehnisko līdzekļus 
un aprīkojumu, kā arī izstrādāt un publicēt, uz mūsdienu pieejām balstītu, 
mācību metodisko materiālu. Jāatzīmē, ka Būvniecības fakultātes bibliotēkā ir 
pasūtīta un daļēji jau saņemta jaunākā tehniskā literatūra par ceļu, tiltu un 
ostu nozari. 

 Svarīgi ir nodrošināt studiju programmā studējošos ar prakses vietām. Tādēļ 
tiks veikta cieša sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas ceļinieku 
asociāciju un Latvijas ceļu būvētāju asociāciju par iespējām nodrošināt 
atbilstoša līmeņa raţošanas prakses. Tiks meklētas iespējas studentu 
raţošanas prakses organizēt arī ārpus valsts robeţām (Lietuvā, Igaunijā, 
Norvēģijā, Šveicē, ASV). 

 Katedra turpinās piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, 
kas veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

 
o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

 Būvniecības fakultātē ir nodibināts Būvzinātnes centrs, kura Transportbūvju 
drošuma un ilgmūţības pētniecības nodaļā tiks veikti pētījumi, kas saistīti ar 
autoceļu, tiltu un ostu būvju drošuma un ilgmūţības problēmām.   

 Kopā ar Viļņas un Tallinnas Tehnisko universitāšu Ceļu katedrām tiek izdots 
ţurnāls „Road and Bridge Engineering”, kura zinātniskajā redkolēģijā ir 
iesaistīti katedrā strādājošie zinātņu doktori. Ţurnāls dos iespēju publicēties 

11 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
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katedras akadēmiskajam personālam, kā arī maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem. 

 Katedras akadēmiskais personāls turpinās veikt līgumdarbus tautsaimniecībai 
nepieciešamu problēmu risināšanai. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

 
2007.g. pirmajā kursā uzņemts liels studentu skaits (750), kas nākotnē var izraisīt 
fakultātes mācību spēku pārslodzi, prognozējot to, ka pirmajos  kursos nebūs tik liels 
atskaitīto studentu skaits (budţeta grupās ieskaitīti studenti ar vidējo atzīmi - 8,5), kā 
iepriekšējos gadus. Tādēļ jau šodien jādomā par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku 
piesaistīšanu. 
 
 
         
 
 

 
Programmas direktors 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadītājs 
Profesors Ainārs Paeglītis 

  
      2007.gada 20.novembrī. 
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 

 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

Šajā laikā studentiem jāapgūst šādi priekšmeti: 

 

1  Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

1.1 Programmas mērķis 

1.2 Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 

1.3 Programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
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Kods  Priekšmets  Kredītpunkti  

A  Programmas obligātie priekšmeti  8  

BKA511 Ievads galīgo un robeţelementu 
metodē 

4  

BKA509 Modernie materiāli būvniecībā 4  

B1  Specializējošie priekšmeti  4  

BTB450 Kustības organizācija un satiksmes 
drošība 

4  

BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4  

BTB449 Transportbūvju estētika 2  

BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2  

BMT428 Ceļu būvmateriāli 2  

BMT506 Būvmateriāli specbūvēm 2  

BTB410 Slieţu ceļi ostās 2  

B5  Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti  2  

HSP446  Pedagoģija 2  

HSP484  Psiholoģija 2  

D  Prakse  6  

E  Gala / valsts pārbaudījums  20  

BTB002 Maģistra darbs  

 

Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju). 

Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums: 

Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

Obligātās izvēles priekšmeti:                                           6 KP;  15% 

specializējošie priekšmeti                        4 KP;  10% 

pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                   2 KP;   5% 

prakse              6 KP  15% 

maģistra darbs                                                                20 KP  50% 

                                                                         KOPĀ    40KP  100% 

1.4 Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 

Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  

Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 

Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 

Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē. 

Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

1.5 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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 Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem 
pretendentus ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes   2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss 

  
 6 KP 

1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas 

zīmes 
 2 KP 

1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija 

ostās 
 2 KP 

1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. Prakse  26 KP  
    
E. Valsts pārbaudījumi 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    
 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātā 
Transportbūvju inţeniera profesijas standartā izvirzītās prasības un atkarībā no 
izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu profesijām, kuru šifri 
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profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes 
plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu 
būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 
 

  

Maģistru profesionālo studiju programmā “Transportbūves ”  ar studiju ilgumu 1 gads 
izmaiņas nav izdarītas. Sakarā ar izmaiņām profesionālā bakalaura studiju programmā 
(studiju projektu ieviešanu) izmaiņas papildus apgūstamajos priekšmetos  reflektantiem 
ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo kvalifikāciju Transportbūvēs. 
 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 
būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam, profesijas standartam 
un profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Lai sakārtotu un uzlabotu mācību prakšu realizācijas un kontroles procesu ir veiktas 
izmaiņas prakšu programmas realizācijā - izstrādāti trīspusējie līgumi par prakses 
organizēšanu, kas tiek slēgti starp programmas direktoru, studentu un uzņēmumu, 
kurā students iziet praksi. Ir izstrādāti un ieviesti: prakses uzdevums, prakses 
dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses atskaitei, kā arī sakārtots prakses 
aizstāvēšanas komisijas darbs. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie komisijas, 
par ko tiek sastādīts protokols. 

2 Studiju programmas attīstība 

2.1 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

2.2  Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības 
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam 

2.3 Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

3 Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 
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 Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbosKopumā paredzētas 
lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 stundu apjomā. Kopējais 
auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 320 mācību stundas no 
kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

Pēdējā gada laikā ir uzlabojies auditoriju aprīkojums: auditorijas ar aprīkotas ar 
automātiski vadāmiem ekrāniem, multimediju projektoriem, datoriem, tā nodrošinot 
mūsdienīgas lekciju realizācijas iespējas.  

Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atļauj mācību procesā izmantot 
tīklā pieejamo informāciju. Uzsākta RTU portāla „ORTUS” izmantošana,  

Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta 14 mācību - metodisko materiālu izstrāde 
latviešu valodā: 

 “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss”; 

 “ Pārvadājumi un transporta sistēmas”; 

 “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi”; 

 “ Autoceļu ekspluatācija” ; 

 “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija”; 

 “ Transportbūvju pamati un pamatnes” ; 

 “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” ; 

 “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana”; 

 “ Transporta plūsmas teorija” ; 

 “ Transportbūvju estētika”; 

 “ Varbūtības teorija inţenieraprēķinos”; 

 “ Autoceļu būvniecība” ; 

 “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā”; 

 “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes”. 

Mācību priekšmetos „Tilti un inţenierbūves”, „Autoceļu projektēšana”, 
„Transportbūvju pamati un pamatnes” lekciju konspekti un kursa darbu uzdevumi ir 
pieejami Būvniecības fakultātes mājas lapā visiem studentiem. 

3.2 Programmas realizācijas resursu analīze 

3.3 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
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J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

  

1. 2007.gads. 10.maijs. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Lekcija 
”Transporta situācija Latvijā” (prof. J.Smirnovs).  

2. 2008.gads. 9.maijs. Tallinas Tehnoloģiskā universitāte. Lekcija „Satiksmes 
drošības aktuālie jautājumi Latvijā” (prof. J.Smirnovs). 

3. 2007.gada 4.decembrī ar vieslekciju „Satiksmes drošības problēmas Igaunijā” 
bakalaura profesionālo studiju programmas „Transportbūves” V kursa studentiem  
uzstājās Tallinas Tehnoloģiskās universitātes docents Dago Antovs. 

4. AIKNC Novērtēšanas komisijas ekspertu grupas vadītājs. Novērtēšanas komisija 
izvērtēja Rēzeknes augstskolas pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības 
studiju programmu „Būvniecība”.  

5. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  sēdēs  
Lisabonā, 2007.gada 2-3.novembris, Amsterdamā, 2008.gada 17.-18.maijā (prof. 
A.Paeglītis). 

6. SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” 
(EUCEET III)  http://www.euceet.utcb.ro  (prof. J.Smirnovs -Vadības komitejas 
dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

7. ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. J.Naudţuns darbojās konferences organizācijas komitejā un 
uzstājās ar referātu "Būvinţenieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG 
"Būvinţenieru izglītība Eiropā". 

8. J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĢTU, TTU un Baltijas ceļu 
asociācija, redkolēģijas locekļi. Ţurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā ţurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” datu 
bāzē tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie daţādu zinātņu nozaru zinātniski 
pētnieciskie ţurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par ţurnāla 
iekļaušanu „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās 
interneta adresēs: http://scientific.thomson.com;  

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic 

  http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos:   

3.4 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

3.5 Sadarbība ar darba devējiem 

http://www.euceet.utcb.ro/
http://scientific.thomson.com/
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic
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 Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti trīspusējie sadarbības līgumi starp 
programmas direktoru, studentu un uzņēmumu, kurā students iziet praksi. 
Tiek veikts darbs ar firmu un uzņēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu 
prakšu vietu skaitu. 

 Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā inţenierprojektu un bakalaura 
darbu vadītāji un recenzenti. 

 Studenti piedalās Latvijas Izglītības fonda un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
rīkotajā veicināšanas stipendiju konkursā, kas notiek reizi semestrī, un 
zinātnisko darbu konkursā.   

 

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 
29.janvāra lēmumu “Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU 
Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem studiju rezultātu novērtēšanai”. 
Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību 
gadam apstiprinātajiem studiju plāniem.  

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, 
pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu 
jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību 
priekšmeta mērķi.  

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaņā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto 
nolikumu “ Par eksāmenu kārtošanu RTU”. 

 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2008.gada 1.jūniju dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 
 

Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (RBGT0) 17 4 2  23 

 

 2007/2008.m.g. aizstāvēti 10 maģistru darbi. 

2007./2008.mācību gadā ir atrisināta problēma ar mācību literatūru latviešu valodā - 
Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 

4 Vērtēšanas sistēma 

5  Studējošie 
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studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta 14 mācību - metodisko materiālu izstrāde, 
kas nodrošina speciālos priekšmetus ar metodiskajiem materiāliem  latviešu valodā. 

Šobrīd tiek veikts darbs, lai ORTUS sistēmā ievadītu informāciju par priekšmetu 
kalendārajiem plāniem. 

  

 

Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem t.i., izglītības 
standarta prasības ir izpildītas.  
 
2006./2007.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Zin grāds Amats 

1 Paeglītis Ainārs Dr.sc.ing. profesors 

2 Naudţuns Juris Dr.sc.ing. profesors 

3 Smirnovs Juris Dr.sc.ing. profesors 

4 Zemītis Māris M.sc.ing. docents 

5 Gode Pēteris Ing. docents 

6 Zariņš Atis Dr.sc.ing. docents 

7 Rozentāle Ilze M.sc.ing. lektore 

8 Lācis Raitis M.sc.ing. lektore 

9 Bidzāns Jānis M.sc.ing. lektors 

10 Andris Paeglītis M.sc.ing. asistents 

6 Akadēmiskais personāls 
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Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 3 docentiem, 3 
lektoriem un viena asistenta. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 48 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 

ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 
programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” 
ietvaros izstrādāti un izdoti šādi mācību-metodiskie līdzekļi: 

 J.Naudţuns, A.Zariņš,   “ Autoceļu projektēšanas pamatkurss” (150 lpp); 

 J.Naudţuns, “ Pārvadājumi un transporta sistēmas” (100 lpp.); 

 J.Bidzāns, “ Pilsētu ceļi, ielas un laukumi” (100 lpp.); 

 M.Zemītis, “ Autoceļu ekspluatācija” (100 lpp.); 

 A.Paeglītis, “ Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija” (250 lpp.); 

 A.Paeglītis, “ Transportbūvju pamati un pamatnes” (100 lpp.); 

 J.Smirnovs, “Autoceļu satiksmes organizācija un drošība” 1. un 2.daļa (200 lpp.); 

 J.Smirnovs, “ Transports un vide, autoceļu labiekārtošana” (100 lpp.); 

 J.Smirnovs, “ Transporta plūsmas teorija” (100 lpp.) ; 

 I.Rozentāle, “ Transportbūvju estētika” (100 lpp.); 

 J.Vārna, “ Autoceļu būvniecība” (100 lpp.); 

 P.Gode, “ Datorprogrammu pielietojums transportbūvju projektēšanā” (100 lpp.); 

 I.Mieriņš, “ Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes” (100 lpp.). 

 J.Smirnovs. Kustības organizēšana un satiksmes drošība. Tālmācības 
metodiskais materiāls. – Rīga – 2007. - 114 lpp. + audiodisks ar lekciju izklāstu. 

 
Mācību metodiskā konference „Studiju programmas „Transportbūves” attīstības 
perspektīvas” RTU, Rīga, 2008. gada 5.jūnijs  ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/ 
PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” ietvaros tika nolasīti šādi ziņojumi: 

 „Autoceļu satiksmes organizācija un drošība”,  Juris Smirnovs, Profesors, 

Būvniecības fakultātes dekāns 

 „ Autoceļu projektēšana”, Juris Naudţuns, Profesors,   

 „Pilsētu ceļi, ielas un laukumi”,   Jānis Bidzāns, Lektors 

6.1 Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju metodiskās publikācijas: 
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 „Autoceļu būvniecība”,  Boriss Jeļesejevs, Lektors 

 „ Autoceļu ekspluatācija”, Māris Zemītis, Docents 

 „Autoceļu būvniecība”,  Jānis Vārna, Docents 

 „Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes”,  Imants Mieriņš, 

Docents 

 „Tiltu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija”, Ainārs Paeglītis, Profesors. 
 

Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  

 Konference "Rīga krustcelēs", 10.01.2008., RD. Referāts "Rīgas satiksmes 
problēmas un to risinājumi" (prof. J.Naudţuns) 

 ECCE (European Council of Civil Engineers) gadskārtējā konference Rīgā, 2008. 
22.-24. maijam. Konferences organizācijas komiteja un uzstāšanās ar referātu 
"Būvinţenieru izglītība Latvijā un Eiropā". Darbs ECCE WG "Būvinţenieru 
izglītība Eiropā", (prof. J.Naudţuns) 

 RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. Būvniecības fakultāte. Sekcija 
“Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi un tilti”. 11. oktobrī, 2007. (prof. 
J.Smirnovs, prof. J.Naudţuns, prof. A.Paeglītis, V.Haritonovs, K.Gode.) 

 

 International conference EcoBalt „2008. Riga, May 15-16, 2008. (Gode K.); 
 

 IABSE symposium „Improving Infrastructure Worldwide” Weimar , Germany, 
September 19-21, 2007 (prof. A.Paeglītis) 

 

6.2 Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā personāla pētnieciskais 
darbs   

6.3 Piedalīšanās konferencēs 
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 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe. May 
28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudţuns); 

 

 The 7th International Conference  „Environmental Engineering” May 22 – 23,2008, 
Vilnius, (prof. J.Smirnovs - Starptautiskās zinātniskās komitejas loceklis). 

 

 RTU Jauno Tehnoloģiju un inovācijas konference Rīga 2007. gada 26. 
septembris. (prof. J.Naudţuns, V.Haritonovs). 

 

 Konference „Transport Research Arena Europe 2008”. Ljubljana, Slovenia, 21-24 
April 2008 (V.Haritonovs). 

 

 „25th Winter Road Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija (B.Jeļisejevs). 
 

 J.Naudžuns, "Rīgas satiksmes problēmas un to risinājumi" Konference "Rīga 
krustcelēs", 10.01.2008. Rīgas domes Satiksmes departamentā. 

 Gode K., Paeglītis A.: “Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze.” RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. 
Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi un 
tilti”. 11. oktobrī, 2007. 

 Gode K., Paeglītis A.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts”.  Starptautiskā konference EcoBalt „2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. 

 J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 
Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

 V.Haritonovs. J.Naudžuns „Risu testa piemērotība SMA asfaltbetona paliekošu 
deformāciju dinamikas izpētei”. RTU Jauno Tehnoloģiju un inovācijas konference 
Rīga 2007. gada 26. septembris. 

 V. Haritonovs, E. Skuķis, J.Naudžuns, J.Smirnovs „Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiņa atkarība no slogošanas ātruma un temperatūras”, 
RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

 J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze 
Latvijas pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 
12.oktobris. 

ESF projekts 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju 
programmas modernizēšana Transportbūvju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” 
(2006 – 2008.g.) 

6.4 Referāti semināros un konferencēs 

6.5 Projekti 
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 Līgums Nr. L7283 ar Rīgas domi "Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes 
vadības attīstības koncepcijas 2008.-2018. gadam " projekta izstrāde. Izpildes 
laiks : 17.09.2007. līdz 30.05.2008. (vadītājs J.Naudţuns) 

 RTU iekšējie zinātnes līgumi Nr. ZP 2007/03, "Asfaltbetona paliekošo deformāciju 
veidošanās izpēte ar 3-aksiālo cikliskās spiedes testu"  (vadītājs J.Naudţuns) 

 L7440 e-Drošības ieviešana Latvijā koncepcija – 2008.g. (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7441 Ceļu satiksmes drošības programmas 2007. – 2013.gadam pirmā 
realizācijas gada izvērtējums. – 2008.  (vadītājs J.Smirnovs) 

 L7181 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas 
robeţakm.1.2 pārbaude ar slodzi”, pasūtītājs AS „Merko Ehitus filiāle Latvijā 2007 
– 2008.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7317 Nacionālo bruņoto spēku bāzes „Lielvārde” nestspējīgo konstrukciju 
projekta pārbaude, pasūtītājs LR Aizsardzības ministrija, 2008.g. (vadītājs 
A.Paeglītis) 

 L7302 Tilta pār Gauju a/c Ādaţi – Kadaga pārbaude ar slodzi, pasūtītājs SIA  
Rīgas tilti”, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7270 Rekomendāciju izstrāde Eirokodeksu 2.daļas nacionālajiem pielikumiem, 
pasūtītājs – VAS „Latvijas Valsts ceļi, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 L7293 Rekonstruētā tilta pār Gauju a/c V235 Smiltene-Drusti-Vecpiebalga km 
36.46 pārbaude ar slodzi,  pasūtītājs – SIA „8CBR”, 2007.g. (vadītājs A.Paeglītis) 

 J.Smirnovs, A.Lama, J.Naudžuns. Effectiveness of the 2000-2006 National 
Road Traffic Safety Programme implementation in Latvia. // The Baltic Journal of 
Road and Bridge Engineering. Vilnius – 2007, Vol II, No 1, p.13 – 20. ISSN 1822-
427X. (Redkolēģijā – 10 valstu pārstāvji). 

 Haritonovs V., Skuķis E., Naudžuns J., Smirnovs J.  Asfaltbetona paraugu 
mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no slogošanas ātruma  un temperatūras // 
RTU Zinātniskie raksti. „Būvzinātne” Sērija 2, sējums 8, Rīga 2007 – 35. – 42 lpp. 
ISSN 1407 -7329 (Redkolēģijā 5 valstu pārstāvji). 

 Gode K., Paeglītis A.: “Betona karbonizācijas ietekmes uz dzelzsbetona tiltu 
kalpošanas laiku Latvijā analīze.” RTU zinātniskie raksti, 8. sējums “Būvzinātne”. 
Rīga 2007. 25.-34. lpp. 

 Gode K., Paeglītis A.: “Service life of concrete bridge piers exposed to de-icing 
salts”. Starptautiskā konference EcoBalt „2008. Rīga, 15.-16. maijs, 2008. Tēţu 
krājums, 34.lpp. 

6.6 Līgumdarbi 

6.7 Zinātniskās publikācijas 
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 J.Smirnovs, J.Naudzuns, A.Paeglitis. Transportation Engineering Education in 
Latvia. – 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing 
Europe. May 28 – 30, 2008., Vilnius, Lithuania. 

 V. Haritonovs, J.Smirnovs, J. Naudžuns. Investigation of the dynamics of 
permanent deformations for the AC 11 asphalt mixtures RTU Scientific 
proceedings. Construction Science. 2008. (iesniegta) 

 Matthews S., Paeglitis A., and other  „Conrete structure management: Gude to 
ownership and good practice”, fib Bulletin 44, 2008, 201 lpp. 

 B.Jeļisejevs „Enviromental aspects of road de-icing” Proc.of 25th Winter Road 
Congress” 12.-16.02.2008, Turku, Somija 

 J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze 
Latvijas pilsētās, RTU zinātniskie raksti, 8. sējums “Būvzinātne”. Rīga 2007. 79. -
37. lpp. 
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Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  

 

7  Pašnovērtējums – SVID analīze 
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (4.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 

Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 

 
2007/2008. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Veiksmīgi pabeigts darbs pie ESF projekta 2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/ 
06/APK/3.2.3.2/0059/0007 „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē”, ir izstrādāti mācību līdzekļi latviešu 
valodā; 

o Studenti ir nodrošināti ar prakses vietām, cieši sadarbojoties ar nozares 
lielākajiem uzņēmumiem; 

o Katedra turpina piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, kas 
veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

o Turpināti telpu remontdarbi; 

o Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 

o Izpildīts maģistru uzņemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

 Studiju projektu satura un metodisko materiālu izstrāde, lai sekmētu studentu 
patstāvīgo darbu  

  Plašāk izmantot RTU portāla ORTUS piedāvātās iespējas  

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

  Piedalīties ZA rīkotajos grantu konkursos. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros. 

  
 

 
Programmas direktors 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

18 

Profesors Ainārs Paeglītis 
 
2008.gada 10.septembrī. 

 



Izraksts
Rlgas Tehniska universitate

B[vniecrbas fakultate

DOMES SEDES PROTOKOLS NT. OO7

- 20 domnieki

RgE,

Scdc piedalas:

Domes priek5s6dEtdjs

Blvniecibas fakultdtes Domes sekretars

Izraksts no BF Domes protokols 20081A07

Buvniecibas fakultates Domes sekretars
2008. gada 27 . septembris

12.09.2008

Scdi vada: - prof. J.Smimovs

Dienas kiirUba:
1. Par izrrnfulam BF Domes sastavd
Z Par brTvajdm budZeta apmaksatajdm studiju vietdm programma,,Bfrvniecfba".
3. Par,,Pa5novertejuma zir,rojumu" apstiprindianu.
4. DaZadi.

3.
BF studiiu prosrammu direktori zigo par saw studiju progamrnu pa5novertEjumu
zir,rojumiem:
Transportbtvju studiju programmas direktora Ainara Paeghsa zir,rojumu par paveikto
darbu 2007./2008.macrbu gadd un ta atainojumu pa5novertejuma zi,rojumos.
Domnieki iepazinas ar

a) bakalaura profesionalo studijas progftlrnmas ,,Transportbflves" (RTU Sifrs
RB CT0) darba pa5novertEj uma zi! oj umu;

b) magistra profesiondlo studijas progratnmas ,,Transportbuves " (RTU Sifrs
RB GT0) darba pa5novertEj uma zi4oj umu.

BF domnieki nol€ma:

Apstiprin6t studiju programmas ,,Transportbrfves" profesionala bakalaura un
profesionala ma$istra studiju hmequ paSnovertejuma 2ilojumus par 2007.12008.
macibu gadu un virzTttos apstiprin65anai uz RTU Senatu.

pareizs

(paraksts) J.Smirnovs

(paraksts) I.Mierip5

I.Mieri45

BF Domes protokols 20081007 1(1 )
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Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inţenierzinātņu 
nozares transportbūvju apakšnozarē, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī augstāko 2. 
līmeņa profesionālo izglītību transportbūvju nozarē pretendentiem ar inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē akadēmisko grādu, lai sagatavotu inţenieri patstāvīgam 
darbam. 

Transportbūvju programmas maģistra profesionālo studiju programma paredz 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt 
fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un 
ekonomiskos priekšmetus, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmetus. 

Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai 
varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. 
Maģistra profesionālo studiju laikā students apgūst: 

 pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas transportbūvju 
nozarē; 

 prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai transportbūvju nozarē; 

 prasmi iegūt, izmantot eksperimentālos datus un atbilstošās programmas; 

 prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu. 

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām. 

Programma paredz studijas 1 gada laikā ar apjomu 40 KP. Pēc studiju beigšanas un 
maģistra darba aizstāvēšanas maģistrants iegūst maģistra profesionālo grādu 

transportbūvēs. 
 

1  Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

1.1 Programmas mērķis 

1.2 Programmas uzdevumi un plānotie 
rezultāti 

1.3 Programmas īstenošanas ilgums un 
apjoms 
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Šajā laikā studentiem jāapgūst šādi priekšmeti: 

 

Kods  Priekšmets  Kredītpunkti  

A  Programmas obligātie priekšmeti  8  

BKA511 Ievads galīgo un robeţelementu 
metodē 

4  

BKA509 Modernie materiāli būvniecībā 4  

B1  Specializējošie priekšmeti  4  

BTB450 Kustības organizācija un satiksmes 
drošība 

4  

BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā 4  

BTB449 Transportbūvju estētika 2  

BTB408 Autoceļu labiekārtošana 2  

BMT428 Ceļu būvmateriāli 2  

BMT506 Būvmateriāli specbūvēm 2  

BTB410 Slieţu ceļi ostās 2  

B5  Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti  2  

HSP446  Pedagoģija 2  

HSP484  Psiholoģija 2  

D  Prakse  6  

E  Gala / valsts pārbaudījums  20  

BTB002 Maģistra darbs  

 

Transportbūvju maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošus 
obligātos studiju priekšmetu kursu – ievads galīgo un robeţelementu metodē, 
moderno materiālu būvniecībā, obligāto izvēles priekšmetu- autoceļu projektēšanas, 
tiltu un inţenierbūvju, kustības organizācijas un satiksmes drošības, ievada 
transporta plūsmu teorijā, transportbūvju estētikas, autoceļu labiekārtošanas, ceļu 
būvmateriālu, būvmateriālu specbūvēm, slieţu ceļu ostās, kā arī pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmetu apguvi. To noslēdzot, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra 
darbs ar inţenierprojektu (gadījumā, ja maģistrants vēlas iegūt inţeniera 
kvalifikāciju). 

Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu sadalījums: 

Obligātie studiju priekšmeti :                  8 KP;   20% 

Obligātās izvēles priekšmeti:                                           6 KP;  15% 

specializējošie priekšmeti                        4 KP;  10% 

pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                   2 KP;   5% 

1.4 Programmas daļu apjomi, to kredītpunktu 
sadalījums 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16918
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16916
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16289
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16250
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16288
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16255
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16963
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16973
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16257
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6587
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=6603
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=16196
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prakse              6 KP 
 15% 

maģistra darbs                                                                20 KP  50% 

                                                                         KOPĀ    40KP  100% 

Obligāto studiju priekšmetu daļā paredzēti 2 teorētiski un praktiski nozīmīgi 
specialitātes priekšmeti. Obligātās izvēles daļā paredzēti specializācijas priekšmeti 
4KP apjomā, kā arī pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2PK apjomā. Prakse 
paredzēta tikai 6KP apjomā, galveno vērību pievēršot maģistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Tas ļauj reāli uzskatīt, ka maģistra profesionālā grāda ieguvēji ir 
sagatavoti transportbūvju nozares aktuālo uzdevumu risināšanai un viņu zināšanas 
atbilst Boloņas deklarācijas ”graduate” studiju līmenim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta standartu otrā līmeņa augstākajām profesionālajām 
studijām, studiju kursu apjomam, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā 
un praksē, ir jābūt vismaz 7 KP. Tā kā šajā grupā ietilpst obligātie studiju priekšmeti, 
tad to kopapjoms ir 8 KP, t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursu 
kopapjomam jābūt vismaz 5 KP. Dotajā programmā šīs prasības realizētas obligātās 
izvēles priekšmetu grupā, kuras apjoms ir 6KP,  t.i., standarta prasības ir izpildītas. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursu apjoms - 2 KP atbilst standarta prasībām. 

Kopējais studiju ilgums maģistra profesionālā grāda iegūšanai transportbūvju nozarē 
ir atkarīgs no bakalaura studiju ilguma.  

Ja students ir ieguvis bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs (studiju ilgums 
4,5 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 4,5 + 1 = 5,5 gadi, t.i. lielāks par standartā 
noteiktajiem 5 gadiem. Ja students ir ieguvis inţenierzinātņu bakalaura grādu 
būvzinātnē (studiju ilgums 3 gadi), tad kopējais studiju ilgums ir 3 + 2,5 = 5,5 gadi, t.i. 
standarta prasības ir izpildītas, jo studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
būvzinātnē maģistra profesionālo studiju laikā ir paredzētas papildus prasības 
profesionālās kvalifikācijas apgūšanai. 

Prakses un maģistra darba apjomi – 6KP un attiecīgi 20KP atbilst MK Noteikumu 
Nr.481 prasībām. Līdz ar to maģistra profesionālo studiju programmā 
“Transportbūves” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasības ir izpildītas. 

Maģistra profesionālo studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumi 
ir ieskaites, studiju darbi, maģistra darbs (ar projekta daļu), praktiskais darbs un 
eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātiem studiju plāniem. Beidzot 
apmācību kursu students aizstāv maģistra darbu (ar projekta daļu), kas veltīts 
aktuālām problēmām transportbūvju nozarē. 

Programma tiek realizēta lekcijās un praktiskajos darbos.   

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  
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Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

 Transportbūvju programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem 
pretendentus ar bakalaura profesionālo grādu transportbūvēs, inţenierzinātņu 
bakalaura būvzinātnē vai tai pielīdzināto izglītību.  
 
Reflektantiem ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai 
vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo 
kvalifikāciju Transportbūvēs, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 60 KP kopapjomā, t.sk.: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 13 KP  
1.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
2.  Inţenierbūvju apsekošana un pārbaudes   2 KP 
3.  Transportbūvju pamati un pamatnes  4 KP 
4.  Tilti un inţenierbūves, pamatkurss  4 KP 
5.  Ceļu būvniecība, pamatkurss  2 KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
1. Specializējošie priekšmeti 15 KP  
1.1. Autoceļu projektēšana, pamatkurss    6 KP 
1.2. Ostu hidrotehniskās būves, pamatkurss  6 KP 
1.4. Autoceļu būvniecība, pamatkurss    3 KP 
1.6. Ostu būves tehnoloģija  5 KP 
1.7. Autoceļu projektēšana, speckurss    3 KP 
1.8. Tilti un inţenierbūves, speckurss   3 KP 
1.9. Kuģu ceļu ekspluatācija un navigācijas 

zīmes 
 2 KP 

1.10. Ostu tehniskais iekārtojums  2 KP 
1.11. Ceļu ekspluatācija, ievadkurss    4 KP 
1.12. Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija  2 KP 
1.13. Sanešu plūsmas un inţenierhidroloģija 

ostās 
 2 KP 

1.14. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi  2 KP 
1.15. Pārvadājumi un transporta sistēmas  2 KP 
1.16. Transports un vide  2 KP 
    
D. Prakse  26 KP  
    
E. Valsts pārbaudījumi 6 KP  
1. Maģistra darba inţenierprojekta daļa  6 KP 
 Kopā: 60 KP  
    
 

1.5 Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība 
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Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātā 
Transportbūvju inţeniera profesijas standartā izvirzītās prasības un atkarībā no 
izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi sagatavotu profesijām, kuru šifri 
profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes 
plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu 
būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

 

Maģistru profesionālo studiju programmā “Transportbūves ”  ar studiju ilgumu 1 gads 
izmaiņas nav izdarītas. Sakarā ar izmaiņām profesionālā bakalaura studiju programmā 
(studiju projektu ieviešanu) izmaiņas papildus apgūstamajos priekšmetos  reflektantiem 
ar inţenierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inţeniera profesionālo kvalifikāciju Transportbūvēs. 
 

Tā kā ir paredzēta prakse 26 KP apjomā un maģistra darba ar inţenierprojekta daļu 
izstrāde, tad studiju beidzējs ir izpildījis Transportbūvju inţeniera profesijas standartā 
izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas viņu var uzskatīt pilnīgi 
sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir sekojoši: 2142 04 Tiltu 
būvINŢENIERIS, 214105 satiksmes plānotājs, 2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu 
būvINŢENIERIS, 2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS ar 5.kvalifikācijas līmeni. 

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam, profesijas standartam 
un profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Lai sakārtotu un uzlabotu mācību prakšu realizācijas un kontroles procesu ir veiktas 
izmaiņas prakšu programmas realizācijā - izstrādāti trīspusējie līgumi par prakses 
organizēšanu, kas tiek slēgti starp programmas direktoru, studentu un uzņēmumu, 
kurā students iziet praksi. Ir izstrādāti un ieviesti: prakses uzdevums, prakses 
dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses atskaitei, kā arī sakārtots prakses 
aizstāvēšanas komisijas darbs. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie komisijas, 
par ko tiek sastādīts protokols. 

2 Studiju programmas attīstība 

2.1 Izmaiņas studiju programmā un studiju 
plānā 

2.2  Studiju programmas atbilstība 
akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un 
profesionālās augstākās izglītības standartam 

2.3 Izmaiņas studiju programmas realizācijā 
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 Programma tiek realizēta lekcijās, praktiskajos darbos un kursa projektos.    

Kopumā paredzētas lekcijas 128 auditoriju stundu apjomā, praktiskie darbi – 96 
stundu apjomā. Kopējais auditoriju stundu skaits ir 224 stundas, kas sastāda 35%. 
320 mācību stundas no kopējām 640 ir paredzētas maģistra darba izstrādei.  

Kopējais eksāmenu skaits – 3, ieskaišu – 5, maģistra darbs - 1. 

Visās auditorijās ir pieejams bezvadu internets, kas atļauj mācību procesā izmantot 
tīklā pieejamo informāciju. Uzsākta RTU portāla „ORTUS” izmantošana. 

Mācību priekšmetos „Tilti un inţenierbūves”, „Autoceļu projektēšana”, 
„Transportbūvju pamati un pamatnes” lekciju konspekti un kursa darbu uzdevumi ir 
pieejami Būvniecības fakultātes mājas lapā visiem studentiem. 

J.Smirnovs, J.Naudžuns, Mazo rotācijas apļusatiksmes drošības analīze Latvijas 
pilsētās. RTU 48. starptautiskā zinātniska konference. Rīga 2007.gada 12.oktobris. 

1. Piedalīšanas Starptautiskā betona federācija fib 5.Tehniskās komitejas  sēdēs  
Madridē, Spānijā no 2008.gada 09. – 11.novembrim, Londonā, Lielbritānijā, 
2009.gada 17-20.jūnijā (prof. A.Paeglītis). 

2. SOCRATES projekts “European Civil Engineering Education and Training III” 
(EUCEET III)  http://www.euceet.utcb.ro  (prof. J.Smirnovs -Vadības komitejas 
dalībnieks) (2006. - 2009.g.) 

3. J.R.Naudţuns, A.Paeglītis un J.Smirnovs ir starptautiskā ţurnāla „Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering”, kuru izdod RTU VĢTU, TTU un Baltijas ceļu 
asociācija, redkolēģijas locekļi. Ţurnālu rakstu kvalitāte ir panākusi to, ka relatīvi 
īsā laikā ţurnāls ir iekļauts „Thomson Scientific Master List” un „Thomson 
Scientific Web of Science” datu bāzēs. „Thomson Scientific Web of Science” datu 
bāzē tiek iekļauti daudzi pasaulē izdotie daţādu zinātņu nozaru zinātniski 
pētnieciskie ţurnāli ar augstu citēšanas indeksu. Informāciju par ţurnāla 
iekļaušanu „Thomson Scientific Web of Science” datu bāzē var iegūt šādās 
interneta adresēs: http://scientific.thomson.com; http://thomsonscientific.com/cgi-

3 Studiju programmas praktiskā 
realizācija 

3.1 Pasniegšanas metodes 

3.2 Programmas realizācijas resursu analīze 

3.3 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

3.4 Starpaugstskolu un starptautiskā 
sadarbība 

http://www.euceet.utcb.ro/
http://scientific.thomson.com/
http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
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bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic;  
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic. 

5. Organizēta starptautiska konference: International Co-operation on Theories 
and Concepts in Traffic Safety 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30 – 31 
October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 
Zinātniskā orgkomieja sastāvēja no šādiem zinātniekiem: Christer Hyden, 
Sweden; Dago Antov, Estonia; Risto Kulmala, Finland; Rob Methorst, The 
Netherlands; Nicole Muhlrad, France; Ralf Risser, Austria; Juris Smirnov, Latvia. 
Konferences darbā piedalījās ap 200 dalībnieku.  

Pašreiz sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta šādos veidos:   

 Studentu prakšu nodrošināšanai tiek slēgti 
trīspusējie sadarbības līgumi starp programmas direktoru, studentu un 
uzņēmumu, kurā students iziet praksi. Tiek veikts darbs ar firmu un 
uzņēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu pietiekošu prakšu vietu skaitu. 

 Darba devēji tiek iesaistīti mācību procesā, kā 
inţenierprojektu un bakalaura darbu vadītāji un recenzenti. 

 Studenti piedalās Latvijas Izglītības fonda un 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkotajā veicināšanas stipendiju konkursā, kas notiek 
reizi semestrī, un zinātnisko darbu konkursā.   

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 
29.janvāra lēmumu “Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU 
Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem studiju rezultātu novērtēšanai”. 
Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību 
gadam apstiprinātajiem studiju plāniem.  

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, 
pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu 
jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību 
priekšmeta mērķi.  

Eksāmeni tiek kārtoti rakstiski saskaņā ar 26.01.98 un 30.03.98 apstiprināto 
nolikumu “ Par eksāmenu kārtošanu RTU”. 

 
Kopējais studentu skaits studiju programmā uz 2009.gada 07.martu dots 2.tabulā.   

 
2.tabula.            STUDĒJOŠIE MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJĀS 

3.5 Sadarbība ar darba devējiem 

4 Vērtēšanas sistēma 

5  Studējošie 

http://thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Baltic
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&Word=Baltic
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Maģistru studijas 
2.līmeņa pēc bakalaura studijām 

Studentu skaits 

1.gadā 
 

2.gadā 
 

3.gadā 
 

  
Kopā 

 

Transportbūves (RBGT0) 14 1 1  16 

 

 2008/2009.m.g. aizstāvēti 8 maģistru darbi. 

2007./2008.mācību gadā ir atrisināta problēma ar mācību literatūru latviešu valodā - 
Eiropas Sociālā fonda projekta  „Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju 
studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē” (Nr.2006/0246/VPD1/ESF/PIAA/06/ 
APK/3.2.3.2./0059/ 0007) ietvaros veikta 14 mācību - metodisko materiālu izstrāde, 
kas nodrošina speciālos priekšmetus ar metodiskajiem materiāliem  latviešu valodā. 

Šīs pašas programmas ietvaros 2008/2009. Mācību gadā ir iegādāta šāda tehniskā 
literatūra, kas izmantojama mācību procesā un zinātnisko pētījumu veikšanai: 

Nr. Autors un nosaukums Izdevniecība skaits 

1 Paul E. Mondorf, Concrete Bridges, ISBN-10: 8750209620 ISBN-

13: 9788750209621 

Polyteknisk Forlag (February 

2008) 

20 

2 Martin Roges, Highway Engineering,  ISBN: 978-1-4051-6358-3 Wiley, 2008 20 

3 Stahlbau-Kalender 2008: Schwerpunkte: Dynamik, Brücken, Ulrike 

Kuhlmann (Editor) ISBN: 978-3-433-01872-9 

Wiley, 2008 20 

4 Niels J.Gimsing.  Cable supported Bridges: Concept and Design, 

2nd edition ISBN: 978-0-471-96939-6 

Wiley, 1997 10 

5 Frederick Gottemoeller Brigescape: The Art of Design Beridges, 

2nd edition ISBN: 978-0-471-26773-7 

Wiley, 2004,  10 

6 Robert Benaim, The Design of Prestressed Concrete Bridges, 

ISBN13 : 978-0-203-96205-3 

Taylor&Francis, 2007 20 

7  Jack Porteous, Abdy Kermani, Structural Timber Design to 

Eurocode 5,  ISBN: 978-1-4051-4638-8 

Wiley, 2007 20 

8 Sven Thelandersson (Editor), Hans J. Larsen (Editor), Timber 

Engineering, ISBN: 978-0-470-84469-4 

Wiley, 2003 10 

9 Designers' Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel 

structures. Part 2: Steel bridges, ISBN: 9780727731609 

Thomas Telford, 2007 20 

10 Designers' Guide to EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete 

structures. Part 2: concrete bridges, ISBN: 9780727731593 

Thomas Telford, 2007 20 

11 Designers' Guide to EN 1994-2 Eurocode 4: Design of composite 

steel and concrete structures Part 2, General rules and rules for 

bridges, ISBN: 9780727731616 

Thomas Telford, 2006 20 

12 Designers’ Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2 Eurocode 2: 

Design of Concrete Structures. General rules and rules for buildings 

and structural fire design, ISBN: 9780727731050 

Thomas Telford, 2005 20 

13 David Collings, Steel Concrete Composite Bridges, ISBN: 

9780727733429 

Thomas Telford, 2005 10 

14 Damien L Keogh, Eugene O' Brien, Bridge Deck Analysis, ISBN: 

9780419225003 

Taylor&francis, 1999 20 
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15 Nigel Hewson, Prestressed Concrete Bridges: Design and 

Construction, ISBN: 9780727732231 

Thomas Telford, 2003 20 

16 Jiri Strasky, Stress Ribbon and Cable-supported Pedestrian Bridges, 

ISBN: 9780727732828 

Thomas Telford, 2005 10 

17 Leonardo Fernández Troyano, Bridge Engineering: A Global 

Perspective, ISBN: 9780727732156 

Thomas Telford, 2003 10 

18 Marco Rosignoli, Bridge Launching, ISBN: 9780727731463 Thomas Telford, 2002 10 

19 René Walther, Bernard Houriet, Walmar Isler, Pierre Moïa and 

Jean-François Klein, Cable Stayed Bridges, 2nd edition, ISBN: 

9780727727732 

Thomas Telford, 1999 10 

20 Iain A MacLeod, Modern Structural Analysis - Modelling Process 

and Guidance, ISBN: 9780727732798 

Thomas Telford, 2005 20 

21 M Y H Bangash, Structural Detailing in Concrete: A Comparative 

Study of British, European, and American Codes of Practice, 2nd 

edition, ISBN: 9780727730343 

Thomas Telford, 2003 20 

22 Holst, Karl Heinz / Holst, Ralph, Brücken aus Stahlbeton und 

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

Wiley, 2004,  15 

23 Mehlhorn, Gerhard , Handbuch Brücken, ISBN: 978-3-540-29659-1 Springer, 2007 15 

24 W.H. Mosley , J.H Bungey and R. Hulse , Reinforced Concrete 

Design, 6th Edition, ISBN:9780230500716 

palgrave macmilan, 2007 15 

25 Lawrence Martin, John Purkiss, CONCRETE DESIGN TO EN 

1992, ISBN-13: 978-0-7506-5059-5 

Elsevier, 2005 20 

26 Dansk Standard, REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES TO EN 

1504, ISBN-13: 978-0-7506-6222-2 

Elsevier, 2004 5 

27 Coleman A. O'Flaherty, HIGHWAYS, ISBN-13: 978-0-7506-5090-

8 

Elsevier, 2001 10 

28 M. J. Ryall, BRIDGE MANAGEMENT, ISBN-13: 978-0-7506-

5077-9 

Elsevier, 2001 5 

29 D.M. Frangopol, R.B. Corotis, R. Rackwitz, RELIABILITY AND 

OPTIMIZATION OF STRUCTURAL SYSTEMS, ISBN-13: 978-

0-08-042826-0 

Elsevier, 1997 5 

30 Giora Maymon, STRUCTURAL DYNAMICS AND 

PROBABILISTIC ANALYSES FOR ENGINEERS, ISBN-13: 978-

0-7506-8765-2 

Elsevier, 2008 5 

31 Michele Melaragno, Preliminary Design of Bridges for Architects 

and Engineers, ISBN: 9780824701840 

Taylor&francis, 1998 10 

32 Demetrios Tonias, Jim Zhao, Bridge Engineering: Design, 

Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges, 

ISBN13: 9780071459037 

McGraw Hill, 2006 10 

33 W.M.C. McKenzie, Design of Structural Elements, 9781403912244 Palgrave, 2003 15 

34 Derek Seward, Understanding Structures, 3rd Edition, 

9780333973868 

Palgrave, 2003 15 

35 SUKHEN CHATTERJEE, The Design of Modern Steel Bridges, 

ISBN: 9780632055111 

Wiley, 2003 20 

36 Schäden an Brücken und anderen Ingenieurbauwerken - 

Dokumentation 1994, B 5226 

Verkehrsblatt, 1994 5 

37 Lärmschutzwände auf Brücken - Dokumentation 1995, B 5310 Verkehrsblatt, 1995 15 

38 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1996 - Dokumentation 

1996, B 5140 

Verkehrsblatt, 1996 15 
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39 Sammlung Straßenbrücken 1997 - Dokumentation 1997, B 5135 Verkehrsblatt, 1997 15 

40 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen - Dokumentation 1998, 

B 5136 

Verkehrsblatt, 1998 15 

41 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 1999 - Dokumentation 

1999, B5137 

Verkehrsblatt, 1999 15 

42 Pfeilergestaltung von Talbrücken - Dokumentation 2000 , B5144 Verkehrsblatt, 2000 15 

43  Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2000 , B 5138 Verkehrsblatt, 2000 15 

44 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2005: Dokumentation , 

ISBN-13: 978-3935064354 

amazon.de 15 

45 Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2004. Dokumentation, 

ISBN-13: 978-3935064286 

amazon.de 15 

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

9780415274531 

Taylor&Francis, 2007 5 

47 Bulletin 9, Guidance for good bridge design, ISBN 978-2-88394-

049-9 

fib 10 

48 Bulletin 14, Externally bonded FRP reinforcement for RC 

structures, ISBN 978-2-88394-054-3 

fib 10 

49 Bulletin 20, Grouting of tendons in prestressed concrete, ISBN 978-

2-88394-060-4 

fib 5 

50 Bulletin 22, Monitoring and safety evaluation of existing concrete 

structures 

fib 5 

51 Bulletin 34, Model Code for Service Life Design, ISBN 978-2-

88394-074-1 

fib 10 

52 Bulletin 40, FRP reinforcement in RC structures, ISBN 978-2-

88394-080-2 

fib 5 

53 Beton-Kalender 2004: Schwerpunkt: Brücken und Parkhäuser, 

ISBN: 978-3-433-01668-8 

Wiley, 2008 15 

54  1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām - 2.daļa: Satiksmes 

slodzes tiltiem  

 20 

55 LVS EN 1990:2006 L Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas 

pamati  

 20 

56 LVS EN 1991-1-1:2006 L, 1. Eirokodekss. Iedarbes uz 

konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, 

ēku lietderīgās slodzes  

 20 

57 LVS EN 1991-2:2004L , 1.Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām 

- 2.daļa: Satiksmes slodzes tiltiem  

 20 

58 LVS EN 1992-1-1:2005 , 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju 

projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

59 LVS EN 1992-2:2008 L, 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju 

projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi  

 20 

60 LVS EN 1993-1-1:2006 +AC L , 3. Eirokodekss. Tērauda 

konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 

noteikumi ēkām  

 20 

61 LVS EN 1993-2:2007 , 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju 

projektēšana. 2. daļa: Tērauda tilti  

 20 
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62 LVS EN 1994-1-1:2005 , 4. Eirokodekss - Tērauda un betona 

kompozīto konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām  

 20 

63 LVS ENV 1994-2:2001 L, Eirokodekss 4 - Tēraudbetona 

konstrukciju projektēšana - 2.daļa: Kompozītmateriāli  

 20 

64 LVS EN 1995-1-1:2005 /AC:2006 , 5. Eirokodekss. Koka 

konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgi. Kopīgie noteikumi 

un noteikumi būvēm  

 20 

65 LVS EN 1995-2:2005 (Angļu), 5. Eirokodekss - Koka konstrukciju 

projektēšana - 2.daļa: Tilti  

 20 

66 LVS EN 1997-1:2005 (Angļu), 7. Eirokodekss - Ģeotehniskā 

projektēšana - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi  

 20 

67 LVS EN 1998-2:2006 , 8. Eirokodekss. Seismiski izturīgu 

konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Tilti  

 20 

68 LVS 190-1:2000, Ceļu projektēšanas noteikumi - 1.daļa: Ceļa trase    20 

69 LVS 190-10:2007 , Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi   20 

70 LVS 190-2:2007 , Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili   20 

71 LVS 190-3:1999 , Ceļu vienlīmeņa mezgli   20 

72 LVS 190-4:2001 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 4.daļa: 

Vairāklīmeņu ceļumezgli  

 20 

73 LVS 190-5:2002 , Ceļu projektēšanas noteikumi - 5.daļa: Zemes 

klātne  

 20 

74 LVS 190-7:2002 , Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas 

noteikumi  

 20 

75 LVS 190-8:2004 , Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi   20 

76 Rudolf Floss, Handbuch ZTVE-StB94 ISBN 978-3-7812-1620-4 Kirschbaum verlag Bonn 10 

77 Rudi Bull-Wasser, ZTV Asphalt-Stb 01, ISBN 978-3-7812-1574-0 Kirschbaum verlag Bonn 10 

78 Stefan Strik, Latmschutz an Strassen (Taschenbuck); ISBN - 13: 

978-3452257727 

Heymanns Verlag 10 

79 Martin Rogers, Highway Engineering, ISBN: 978-1-4051-6358-3 
 

Wiley 10 

 

 

Kopējais Transportbūvju maģistra profesionālajā programmā iesaistītais akadēmiskā 
personāla skaits ir 15 cilvēki. Pasniedzēju darbs RTU ir pamatdarba vieta. Studiju 
programmas realizācijā piedalās: 
 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Rihards Naudţuns 

 Profesors, Dr. Hab.sc.ing. Rolands Rikards 

 Profesors, Dr.sc.ing. Andris Čate 

 Profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis 

 Profesors, Dr.sc.ing. Juris Smirnovs 

 Docents, Dr.sc.ing. Aigars Ūdris 

 Docents, Dr.sc.ing. Valdis Zvejnieks 

6 Akadēmiskais personāls 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+Rogers
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 Docents Māris Zemītis 

 Docente Dr.paed. Beatrise Garjāne 

 Docente, Dr.psyh. Airisa Šteinberga 

 Profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs 

 Profesors, Dr.hab.oec. Viktors Kozlovs 

 Docents Valdis Ziemelis 

 Docents, Dr.sc.ing. Videvuds Ārijs Lapsa 

 
 Doktora akadēmiskais grāds ir 85% no minētajiem 14 mācību spēkiem t.i., izglītības 
standarta prasības ir izpildītas.  
 
2008./2009.mācību gadā katedrā strādāja šāds akadēmiskais personāls: 
 

N.p.k. Uzvārds Vārds Zin grāds Amats 

1 Paeglītis Ainārs Dr.sc.ing. profesors 

2 Naudţuns Juris Dr.sc.ing. profesors 

3 Smirnovs Juris Dr.sc.ing. profesors 

4 Zemītis Māris M.sc.ing. docents 

5 Gode Pēteris Ing. docents 

6 Zariņš Atis Dr.sc.ing. docents 

7 Rozentāle Ilze M.sc.ing. lektore 

8 Lācis Raitis M.sc.ing. lektore 

9 Bidzāns Jānis M.sc.ing. lektors 

10 Andris Paeglītis M.sc.ing. asistents 

  
 
Ceļu un tiltu Katedras akadēmiskais personāls sastāv no: 3 profesoriem, 3 docentiem, 3 
lektoriem un viena asistenta. Vidējais akadēmiskā personāla vecums sastāda 48 gadus. 
 
Ņemot vērā, ka fakultāte gatavo būvniecības speciālistus gan ar akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību, akadēmiskā personāla kvalitatīvo sastāvu var uzskatīt par labu.  
 

 1.  A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar koka laiduma 
konstrukciju” izstrādāšanai. 2008.g., publicēts ORTUS. 
 
2.  A.Paeglītis „Uzdevums un norādījumi kursa projekta “Tilts ar tēraudbetona 
laiduma konstrukciju” izstrādāšanai. 2008.g., publicēts ORTUS. 
 
3. A.Paeglītis lekciju prezentāciju (Poverpoint vidē) priekšmetos „Tilti un 
inţenierbūves (pamatkurss)”, „Tilti un inţenierbūves (speckurss)” publikācija ORTUS. 

 

6.1 Ceļu un tiltu katedras pasniedzēju 
metodiskās publikācijas: 
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Ceļu un tiltu katedras zinātniskās darbības virzieni ietver:  

• Ceļu satiksmes drošība 

• Ceļu un tiltu inspekcijas un pārbaude 

• Autoceļu asfaltbetona segu izpēte 

• Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūţības 
pētījumi 

• Ceļu telpiskās projektēšanas parametru 
optimizācija. 

Ceļu un tiltu katedras pasniedzēji piedalās starptautisku projektu realizācijā un ir 
iesaistījušies starptautisku organizāciju darbībā, kā arī uzstājušies ar referātiem 
konferencēs ārpus Latvijas. Par svarīgākām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:  

 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 
2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā (Paeglītis, Smirnovs, Gode, Lācis, Haritonovs)  

 RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference. 
Būvniecības fakultāte. Sekcija “Arhitektūra un būvzinātne”, apakšsekcija “ Ceļi un 
tilti”. 15. oktobrī, 2008. (prof. J.Smirnovs, prof. J.Naudţuns, prof. A.Paeglītis, 
V.Haritonovs, K.Gode.) 

 PIARC Technical congress, Czech republic, 
09/2009 (Jeļisejevs) 

 17th Congress of IABSE „Creating and renewing 
urban structures” Chicago, USA, September 17-19, 2008 (prof. A.Paeglītis) 

 

 B.Jeļisejevs, Main steps in technological 
development of road winter maintenance in Latvia,  PIARC Technical congress, 
Czech republic, 09/2009; 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs, 
Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Lāma, J.Smirnovs, J.Naudžuns, Evaluation 
of implementation of “Road safety program in Latvia 2007 – 2013”, 27. 
Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

6.2 Ceļu un tiltu katedras akadēmiskā 
personāla pētnieciskais darbs   

6.3 Piedalīšanās konferencēs 

6.4 Referāti semināros un konferencēs 
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 A.Paeglītis, Concrete filled steel tubs for bridge 
structures, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 
26.augusts, Rīgā. 

 E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some 
new bridges in Latvia, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 
24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry 
arch bridge over Venta River in Kuldiga, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Gode, A.Paeglītis, Investigation od 
carbonation and chloride ingress in concrete bridges in Latvia, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 R.Lacis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with 
glue laminated deck, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 
24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Malnača, Risk homeostasis theory in traffic 
safety,  21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30 – 31 October 2008 on 
Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs, Assessment of road 
safety level on Latvia’s main highways, 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 
30 – 31 October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety in urban 
areas. 

 Līgums Nr. L7476 ar  SIA MATaka par Ceļa 
pārvada uz a/c A5 Rīgas apvedceļš – Babīte pār a/c A10 Rīga – Ventspils 
pārbaudi ar slodzi (vadītājs A.Paeglītis) 

 J B.Jeļisejevs, Main steps in technological 
development of road winter maintenance in Latvia,  Proc. Of PIARC Technical 
congress, Czech republic, 09/2009; 

 V.Haritonovs, J.Naudžuns, J.Smirnovs, 
Prediction of rutting formation in asphalt concrete pavement, Tēţu 
izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 
26.augusts, Rīgā. 

 A.Lāma, J.Smirnovs, J.Naudžuns, Evaluation 
of implementation of “Road safety program in Latvia 2007 – 2013”, Tēţu 

6.5 Līgumdarbi 

6.6 Zinātniskās publikācijas 
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izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 
26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, Concrete filled steel tubs for bridge 
structures, Tēţu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 
2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 E.Akimovs, A.Paeglītis, Load testing of some 
new bridges in Latvia, 27. Tēţu izdevums, Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 A.Paeglītis, A.Paeglītis, Restoration of masonry 
arch bridge over Venta River in Kuldiga, Tēţu izdevums, 27. Starptautiskā 
Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Gode, A.Paeglītis, Investigation od 
carbonation and chloride ingress in concrete bridges in Latvia, Tēţu izdevums, 
27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, 
Rīgā. 

 R.Lacis, A.Paeglītis, Pedestrian overpass with 
glue laminated deck, Tēţu izdevums, 27. Starptautiskā Baltijas ceļinieku 
conference, 2009.gada 24. – 26.augusts, Rīgā. 

 K.Malnača, Risk homeostasis theory in traffic 
safety,  Proc. Of 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30 – 31 October 2008 
on Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas. 

 Z.Lazda, J.Smirnovs, Assessment of road 
safety level on Latvia’s main highways, Proc.of 21st ICTCT Workshop in Riga, 
Latvia, on 30 – 31 October 2008 on Engineering solutions to improve traffic safety 
in urban areas. 

o Matthews S., Paeglitis A., and other , fib 
Bulletin 44,  Concrete  structure  management: Guide to ownership and good 
practice , 2008, 201 lpp. 

 T.Grigorjeva, A.Juozapaitis, Z.Kamaitis, 
A.Paeglitis. Finite element modeling for static behavior analysis of suspension 
bridges with varying rigidity of main cables, The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, Vol.3 Nr.3, 2008, pp.121-128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Maģistra profesionālās studijas “Transportbūves” 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Būvniecības fakultātes SVID analīze 
2.attēls 

 

Stiprās puses (SP)                                                 Vājās vietas (VV) 
RTU prestižs                       +2                                             Novecojis personāls                  -1 

Būvn. specialitātes prestižs +3                                             Vāji strādā infosistēma             -2 

Kvalificēti mācībspēki        +2                                             Slikts auditoriju aprīkojums      -2 

Labas datorklases                +3                                             Trūkst mācību literatūras          -3 

Iespējas publicēties             +3                                   +22    Novecojusi māc.lab. iekārta      -3 

Relatīva brīvība                   +3                                             Nav lielo auditoriju                   -1 

Atvaļinājums vasarā            +3                                   +20    Nolietota infrastruktūra/ēkas    -3 

Arvien kvalitatīvāks                                                                       VV KOPĀ..................-15 
reflektantu kontingents       +3                             +18 

   SP KOPĀ                  +22                              

                                                                             +16 

                                                                           

                                        SP+VV= +7                 +14 

                                                                           

7  Pašnovērtējums – SVID analīze 
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                                                                                   +12 

                                                                            

                                                                                   +10 

                                                                           

                                                                                    +8 

                                                                                                                     (+6;+7) 

                                                                                    +6 

                                                                            

                                                                                    +4 

                                                                            
                                                                             +2 

                                                                              
                                                          -4        -2                 +2        +4        +6        +8                  

 
Draudi (D)                                                          -2                                  Iespējas (I) 
Studentiem jāstrādā –1                                                                         Studijas ārzemēs        +2 

Konkurence             - 1                                               -4                       Starptautiskie projekti +3 

   D KOPĀ               -2                                                                Konkurence                 +3 

                                                                                    -6                            I KOPĀ                 +8 

                                                                                  

                                                                                   -8 

 

 

                                                                                                    I +D = 8-2=6 

                                                                                  
BF SVID  (+6;+7)  
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Būvniecības un Būvzinātņu programmu SVID analīze (4.attēls.) ļauj secināt, ka atskaites 
periodā ir vērojama to tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir 
norādījusi akreditācijas komisija- piemēram, pasniedzēju novecošana. 

Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 

 
2008/2009. mācību gadā veikta lielākā daļa no pasākumiem, kas bija paredzēti 
iepriekšējā gada pašnovērtējumā, to starpā:  

o Studenti ir nodrošināti ar prakses vietām, cieši sadarbojoties ar nozares 
lielākajiem uzņēmumiem; 

o Katedra turpina piedalīties „SOCRATES” programmas EU CEET projektā, kas 
veic pētījumus Eiropas būvinţenieru apmācības pilnveidošanai. 

o Turpināti telpu remontdarbi; 

o Uzlabots auditoriju tehniskais aprīkojums; 

o Izpildīts bakalauru uzņemšanas plāns. 

Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt: 

o Studiju pilnveidošanai: 

o Sagatavot dokumentus bakalauru profesionālās studiju programmas 
„Transportbūvēs” pārakreditācijai.    

o Zinātniskā darba pilnveidošanai: 

o Iesniegt piedāvājumus Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos valsts 
pētījumu konkursos. 

o Censties iegūt pasūtījums zinātnisko līgumdarbu darbu veikšanai firmu un 
uzņēmumu vajadzībām. 

 
o Saimnieciskā attīstībai: 

 Paredzēts turpināt telpu remontus un logu rāmju nomaiņu, esošā finansējuma 
ietvaros. 

 Paredzēts pilnveidot auditoriju tehnisko iekārtojumu (aprīkot ar multimediju 
projektoriem, baltajām tāfelēm, portatīvajiem datoriem), esošā finansējuma 
ietvaros.  

 

 
Programmas direktors 
Profesors Ainārs Paeglītis 
 
2009.gada 29.oktobrī. 
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Izraksts
Rrlas TehniskE universitiite

Biivniecib as fakultiite
DOMES SEDES PROTOKOLS NT. OIO

Rigfr, 30.102009

SEdE niedalas: 22 domniel<t
SEdi vada: dekEns Prof. J.Smimovs
Dienas kIrtIbE:

l. Konkurs a tu budLetavietEm no slEgums
2. Pa5novErt€juma zipojumu apstiprin65ana
3.Dai&di jautAjumi

FF studiiu nrogrammu direktori zigo par savu studiju programmu pa5nov€rtEjumu
ziqrojumiem:
Klausijfrs:

1. Studiju programmas ,,Bflvnieciba" direktora Jaqa Grabja un Jura Smirnova
zigojumu par paveikto darbu 2008.D0A9.m6cibu gad6 un td atainojumu
paSnovErtEjuma zigojumos.
Domnieki iePazinEs ar

a) bakalaura profesiondlo studijas prograrnmas ,,Biivnieciba" @TU Sifrs
RBCB0) darba paSnovErt6juma zigojumu;

b) ma$istra profesion6lo studijas programmas .B0vnieciba" (RTU Sifrs
RBGB0) darba pa5novErtEjuma zipojumu.

c) doktorantEras studijas programmas ,,Btivnieciba" (RTU 5ifrs RBDB0)
darba paSnovErtEjuma zigoj umu.

2. Studiju programmas ,,Transportbfrves" direktora Aindra Paegh-Sa zipojumu par
paveikto darbu 2008,l2009.mdcibu gadd un tEi atainojumu pa5novErtEjuma
zi4ojumos.
Domnieki iepazinds ar

a) bakalaura profesiond.lo studijas programmas,,Transportbtives" (RTU
Sifrs RBCT0) darba pa5novErtEjuma zipojumu;

b) magistra profesion6lo studijas programmas,,Transportbiives" (RTU
Sifrs RBGT0) darba pa3novErtEjuma zi4ojumu. -

3. Studiju programmas ,,Siltum4 gdzes un iidens tehnolofiju" direktora Andra
llrEsliga zigojumu par paveikto darbu 2008.l2009.m6cibu gad6 un te
atainojtrmu pa5novErtEjuma zigojumos.
Domnieki iepazinds ar

a) bakaiaura profesiondlo studijas programmas ,,Siltum 4 gdzesun 0dens
tehnolofiju" (RfU Sifrs RBCSO) darba pa5novErtEjuma zigojumu;

b) magrstra profesionElo studijas prograurmas ,,Siltumq gdzes un fidens
tehnoloflju" (RTU Sifrs RBGS0) darba pa5nov6rtEjuma zir,rojumu.

e) doktorantfrras studijas progrzunmas ,,Siltdma, gFrzes un fldens
tehnolofiju'r (RTU Sifrs RBDSO) darba pa5nov6rtEjuma zi4ojumu.

'_ 4: Studiju programmas ,,Qeomatika" direklora Jdqa Strauhmaqa ziqrojumu par
paveil:to darbu 2008.:l2009.mdcibu gad6 un tii atainojumu painovErtEjuma
zi\ojumos.
Domrtieki iepazinds ar

BF Domes protokols 20091010 l(4)



e
f

ti
Ia) bakalaura profesionElo sfudijas progmrnmas,,Transportbtives" (RTU

Sifrs RBCEO) darba paSnov6rtEjuma zigojumu;
b) mafisira profesiCrn6io studijas prograurmas,,Transportbfives" (RTU

Sifts RBGE0) darba pa5novErtEjuma zi4ojumu.
5: Stud[iu Btvniecfuas koledtprogrammu nodalas direklora zi4ojumu par

paveikto darbu 2008.l2009.mdcibu gad6 un tE atainojumu pa5nov€rtejuma
ziqojumos.
Domnieki iepazin6s ar

a) pirmi l-rme4a profesiondlo studijas prograrnmas ,,Bfrvnieciba"
apakiprogrammas,,Transportb0ves" (RTU Sifrs RBKB 4\ dafua
painovErtEj uma zi4oj umu;

b) pirme hme4ra profesiondlo studijas programmas,,BEvnieciba"
apak5programmas ,,Biivdarbu vadl5ana" (RTU Sifrs LBKV0) darba

. painovErtEjuma ziqrojumu;

BF domnieki nol6ma:
Apstiprindt studiju programmu painovErtEjuma zi4ojumus par 2008./2009.m6cibu
gadu un virzit tos apstiprin65anaivz RTU Sendtu.

Biivniecibas fakultdtes Domes priek5sEdEtEij s

Btivniecibas fakultEtes Domes sekretEirs

@araksts) prof. J. Smirnovs

(paraksts) doc. I. Mieri45

Izralsts no BF Domes protokola pareizs.

Bfrvniecibas fakultEtes Domes sekretEirs
30.10.2009.g.

I.MierigS

BF Domes protokols 20091010 2(4)



Biivniecibas un civilf,s celtnieclbas nozare

studiju programmas komisijas protokols Nr.5
30.10.2009.RTga

Scd€ piedalds: A.PaeglTtis, J.Grabis, K.RocEns, A.date, J.Noviks, J.Smirnovs,
J.Snauhmanis.

Darba karttba:

1. Studiju programmas,,Biivniecita" ikgadEjo pa5novErtEjumu zigojumu par
200R n00q, gadu apsprieinna un apstiprinfr 5ana.

2. Studiju programmas ,,Transportbiives" ikgad6jo pa5novErtEjumu zigojumu par
\*-. 2008.12009.gadu apsprie5ana un apstiprin5iana.

3. Kolediprogrammu nodalas studiju programmas,piivnieciba" ikgad6jo
pa5novErtEjumu zigojumu par 2008 .12009.gadu apsprieSana un apstiprin65ana.

4. KoledZprogrammu nodalas studiju progranrmas,,Biivdarbu vafiSana"
akredit6cij as pa5novErtEj umu zi4oj umaapsprie5ana un apstiprin65ana.

l. KIausIjEs:

BEvniecibas studiju programmas direktora Je$a Grabja zi4ojumu par paveikto darbu
2008.l20A9.mEcibu gad6 un ti atainojumu painovErt6juma zigojumos. Komisijas locekli
iepazin6s ar

a) bakalaura profesionElo studijas programmas,Biivnieclbt'(RTU Sifrs RBCB0)
darba pa5novErt€j uma zi goj umu;

b) magistra profesionElo studijas programmzs,,Biivnieciba" (RTU 5ifrs RBGB0)
darba painovErtEj uma zi4oj umu

Doktora studiju prograrnmas ,,Biivnieciba" direklora Jura Smirnva zi4ojumu par paveikto
\_ darbu 2008.l2009.m6cibu gadE un tii atainojumu painovErtEjuma zipojumd. Komisijas

locekfi iepazin6s ar dollora studiju programmas,,Btvnieclba" @TTJ Sifrs RBDB0) darba
painoverFj uma zi4oj umu.

1. NolEma:

Apstiprin6t studiju programmas ,,Biivnieciba" profesiondld bi*alaura, profesion6ld
magistra un doktora studtju lime4u pa5novErt€juma zipojumus par 2008./2009.mdcibu
gadu un virtrttos apstiprinE5anai uz Biivniecibas fakultEtes Domi.

2. Klaus-rjas:

Transportbtivju studiju programmas direktora Ain6ra PaeglT5a zigojumu par paveiklo
darbu 2008./2009.m6clbu gad6 un til atainojumu pa5nov€rtEjuma zigojumos. Komisijas
locekli iepazinEs ar

c) bakalaura profesionEio studijad programmas,,Transportbtives" (RTU Siirs
RBCTO) darba pa5novErtEjuma zi4ojumu,' 

d) magistra profesion6lo studijas prograrnmas,,Transportbiives " (RTU Sifrs
RBGT0) darba pa3novErtEjuma zipoj umu.



2. NolEma:

Apstiprindt studiiu programmas ,,Transportbtives" profesiondlii bakalaura un profesionala
magistra studiju l-rme4u pa.snovefiEjuma ziqojumus par 2008./2009.mdcibu gadu un virzTt
tos apstiprind5anai uz Biivniecfuas fakultEtes Domi.

3. Klaus-rjfrs

Btivniecibas fakultiites Kslsdrprogrammas nodafas direktora v.putraErgfa zipojurnu par
ftsfsdiprogrammu studiju programmd,,Btvnieciba" paveikto darbu 2008-/2009. m6cibu
gada un tE atainojumu pa5novErtEjuma zigojumE. Komisijas locekli iepazinds ar
KoledZprogranimu studijas programmas ,,Btivnieciba" (RTU 5ifrs RBKB4) darba
painov€ri€j uma zipoj umu.

3. Nol€ma:

Apstiprindt koledZprogrammu studijas programmas ,Btivnieciba" pa5novdrtEjuma
zilojumu par2008./2009.mdcibu gadu un vir.zTtto apstiprinesanai uzBtvniecibas
fakultiites Domi.

4. KlausljEs

Btivniecibas fakultiites KoledZprogrammas nodalas direktora V.Putna€rgfa ziqrojumu par
koledZprogrammu studiju programmd ,Fflvdarbu vadlana" (realizEcija RTU Liepajas
filiAle) paveikto darbu til atainojumu akreditiicijas pa5novErtEjuma zigojum6. Komisijas
locekfi iepazinds ar KoledZprogrammu studijas progmmmas ,,BEvdarbu vadi5ana
Biivnieciba" (RTU Sifrs LBKV0) darba pa5novErtEjuma zi4ojumu.

4. NolEma:

Apstiprin6t akreditiicijas pa5nov€rtEjuma zipojumu par studiju programmu,ptivdarbu
vadl5ana" un virzit to apstiprin65anai uz Biivniecibas fakultEtes Domi.

SEdi vafija
\-/

J.Smirnovs



q

N
A

N

: \
r $ r

L.
lQ)

4
l\i

a aq ) q )

i :
x N

a a0 ) x

N

. a
= d-
-

g 6
Ks;

E .s '5
cg ul

. B  F ! V

-
-
l.i
bI)

h

. F

d

.9 ul
U ) ( g

v c )

d.

63 c?

a  . = '
:5o E

( g H>.s
q

: \t$ ) '

r-
, lq)

cn X<ir

' !

v)
R

N
> q
IQ)

. c-.
= a

> ' F( ) Y

Nt r
= q
- d

4 V )

-v";i
L Y
r o F
* N
( a  ' d

c *

E-

e. lF

r c E

' R a
: e
li" t(.)' f i u

>_v

t r + .
= a

Y )

9 q

v t -

2 a
X rcg

bn 
'$r

ld- cg

r o l ' U

H (/)

. ; <  
:

t r . !
. J 9

i^ '  !Y

t r " o
N Q

. * F

> i i

a)

fi

s.
G

R

: \
I  q ) '

F.l

v- cq

t0) c!
l > ?

a l
cn 9t
t a

c g :

b 0 ' =
L 5

a Q

.a '  N

m l

a

L
b0
ld

5 :

E Z

c a c c

al

tr
E
ti
bn
tr

,  ta6

v1 i

- ; a

N l l

.i
!' Fa< (\ c.'l

, =
t . ;

=2U
F !r-

g .1  , i ' =  !
b0 o '  bo. t r  =

E. H €H ]E
,+ 7 7= e

L -
9 > l h . i 2 -

E € Hg F
r - -

rG q  'R-o  cq

* a EE tE
= T 3H !
' =  € '  =h  E
.E"=: Z Ef !'F F :f,-

;8"5 E,F :3^
' i :EF &'9 E
iE=E ,ErE . i
E'EeE *$ g
EEFq €H , 

.:
E':NE"'e.E ,+ ,A

I lEgil tt E r
f EE€S Eq = F
I '*si* .Ec .A s,
K TET:" EH :fr I
,E rFe:$ cg E E
E silEE g* t;i

EFEi fi; EEig;'68 $E pF'H
i < d ' - -

! $iX E'p *8 l:E.&Efre ,iE'$ER' i'F,E i€ ! FE'$ Es
'E FE E E E EE'$*asfl#g,*s€ t-r* g,E:
'lE','s; :;:;r{;- 'gE fif i : ;5i
IE S E E Ef E ET
E 5 = 8. & g. E g f.iq
35i .s .s.sR.s.s d
T'i# E E H E E E H;
:tEsEs's$ssfiq
E,B E_'9 F'g,g F,9,9.E,;
bFg, I  r-r t3H
EEva : i l  --^;3

(-'l

a'1"

N
Fl

.l
(.'l

F{'i6"
t:
t()

>a

b0

m

€\

N

€

N

o

O
-

riJ
AA
4
L '

tl.

az
(y,

?

v)

tr
bo
L

U)

rG

a
,€)

L

li

ah

"b0

a
a'1-
.l
F

cg
L
b0
l<
(a

-.
a

F-)

L.r

a
(1.
a'l
'-t

C)

c.I



i , '  : r

,  i :  i
,,,i i'tiifir .,, i

<a

N

R

: \r q ) '

s.
rQ)

q
r&

bI)

i x
' = v

ozgE
( ) b o

rq o.
- v !

( , ( g

i a ^
r o p

i: >c, ti
- : ( g 6 5

H A

ol) - rlY' a . v
d ]i (/1

! H . -
t : ( g =

cq cn i:
?i "bo L4
N G C B

) E a

no i
; i a
t i  . -
. i A

K,E
. J a

5:^
> ? -
c ) O u

K ;t f f i
J  2 =
a P -

x-.0
l H - H

H F 6
; X N
H q : ' 5
(h O).r K-urc) -o F

E-E;
"  y . c s
E i ; z rai

F- z
4

;::)
. t
la)'-\.

';iq
ri:lr:1.

$ c.l <{' s

' p

N

: \
4
R

>a?
lq)

s)
t:

H' a d

a
\ v J v , \ Y

€u ' rF
f  s  rd r
-E(  Ee

Y I d J g

D  c  t Z ' $
* .  J  H +
8.re &E
d : ?  d  , i '

: :?  > :Ff r
,R 'E 'H 5
H , i -  F  ( g

t r  g  F ' , 4q Y r E  q : t r
i ! A F

' H . ; {  N  A' I ' ' 9  ' I '6
] :  E^ . : :  E

I H - F F ' d
l ! d ) r H d d q - '

l . - ' E - . - 9 u
l ^ ? - n ^ ' : , h

tE"E-V AE.U
l:Ee: bE
IS E.HS E.E

c

o t rq. ,|1

H . F
V : Y

H O
q E

x d
I = i
E N
Cg

! :'d O.

-Y" a
do iir
g ,o cr:
V 1  E t r

L H(g .; t(d
l i H t r

r d

rQ ̂ . rE .6
| i . - :  H H

5H5,s
^ ' :  ^ ' n
- -  I  - . t H
H i i F A

N ! 2 N H
. H . F d

S ( , 6 J Y>'s > :x

u ? *
= .i

i6i oo
f ( )
1 6 ' E
> v )
a3
r-i .)

q q
E I ( q
H -
N C
^ !

b O ' U  e .
x  ^ 2

-cd l :1 E
o n 6 9
H  ! ? . =

. 5 6 t

.N 'X  E
a s  o . i =

L c €/ t r ( s

E

\l Ft

q Q ^

, ;P
..F N

ra. >V)
U ) t <

Q c a
c a F

. : :  P

- !

t1 w

. .  t - r

F>

tr" 'li^ q)
N ' n  t r .

S SE

. j
r-^

ls i6
O  u c \ .
d a  .e - i

U d'a'1 P =
€  " i El d d > Q

= Lg  # r g )
P '

u ) t p o
d L :

p  b o :
f -  )  Jt r  xc "
v l i v

!) ,H tc.r
v ) ' : o

U H A
>(n A ,6

rF f ;N
u - !
a v l i - ^

! - J

c n ( g k
- d. F  U

tcB l$ 7l
a r R

! x r r Y
H H -

O'c...  O' -a)g ^ ( )  t r ^ ..K  
,N 'N  'E

. : i . i r w
r v i \ v r R

> F>  j<

L.

a)

R

6

. \
t q ) J

rq)

)ra
R

, r F

6 c n
J4 r€
o - Y
6 . 2
b o t s
- f

ur -\

a 6

-
(.)
i6"
C)

r.
3
- F
s t ; '

rl C). : >
( g ^
9 U )

[ n ( d

foE
_,9  -  F
i rc! = lf?
t! tr E"{:
;H5g,.b
F r X .
! F V ^

^ H A
v | l i 6 P

> 0  -  - . -
^ 7 - A

i rE i t r -a
: . - r V
E a A A

-  a  t r .g
! - - -

c D ; ;  A c €

c)
>a

tq)

h

t(€
11.-
c 1

$<oo
l-r

a
i)

d

rn

>a

'id

-
(n

(h

rFl-
u
o :( / ) E
, 6 ' : i
v t r

l () '  -?
\2 Ct
P j 1
d D f l

G

r ' ' {
ar;
ca

v

t l,n ta)

c"l
tr)



q

o '

R
G

N

: \
rq )  J

s.
lq)

\i

= u )

a ,
d l i

n N
H

li

a
d r s

lFl lcg

a. v)
; F.i olJ^ -
(g --

-9^ ol
J r q  :
b O r c  t r

* .e  g
; i ( / ) d
6 , 9  !

, !  au

t<

a

U)
k c l
J H

_v rq

L l i w
(g tcB -
s . E  5
vr o li1
(6 r-t .Y

t r : =o \
t r  C ) O
^ l d ^

q :  N X

+ J I O
z. (t (t.l

CA

o
a<.r

t()
N

H

;4

c!

.9 cr
o . y' X ( )
H >

-

L

cD -^

"qo 6
x N
ts f f ,
q -

' F - o  g

]E  
'< t , f i

.i l(g -

o f . C
. ; * H
a ^ =

F ' =  c
Cg r-l .

r h )  G  =.N t rH
'F S ,ul
(.)) .;i l(g

-U ,s .5
J 4 X p .
. t - r  H X

( g E
. E  C J . . =
. H n u

U )  6 J E  c d
cd .\4 id l-r: = e t E
f \  L \  d  . H

lq I !i ":y
- J 1 9

F . f  . b o t r
- ! r

. - .  t H  ' -
6 #

- . -  d  l i

' - o , H ( / )

- v H : :; ;  , n  Y i
- r v v

- ^  6  € . i

c ' 3 = 5 ( ,
€ A A Ar ! )  * t  x
V i-! !V aa

d H v -

A ' ' e A l
v . - v -

- v  c q - v  c
. Y c a C )
. - o e
c  c ) J

! ' i d )
\  r id  . !  . : -
Z ' : : j 5 ^ '

i Y . = r ( )  i
/ .  N  p < p .

q

: \
l q ) '

s.
!s)

w# Xc.) <. =f,

I

. \
t R .

:H'
b
,tci

)%rq)

t
l\r'r
F\

v)
-l-
Fc
Sr
bt)

li

b0

a€(g C\.

I= C)
H I

t r q
5 E

tr.I=
N m

4 6 3

d
k
-
v)

(n
!
d-,

tz c-:-
E ' ; : .
. - -
O H

rc$ N

. i €

t )

p o
'i+ tcd
: ^ N

N S

>G

v t F t !

d E l  e f i
= dl +< >;;
ts ,R'gd .: g

#  a  t r l
6 ) g Y t  C n

t r  b n l  q :
c1 ql

( s  t r s l  3 N
3 r : l  € ' ;
F E*1 'E,$
:i 165 rol i: -b0
x c - l

E  E I  H - :

:= .  o  e l  8 .9
i  F  l u l

v A - l  d d
Y H I \ W -

P  a r  : l  L - .  . i '  Yu) .= trl .=l o -
q ; sl Hl 'F K

E "  g o r l N l  F : =
3' 3: Fl 

'el,E ,B
q  H * 1  l i l  t r H
u) '- 5l r=l '- i ;
E . :5,=1. !  €  f t

, a E l  - l  , - i v t
d J t ) l
H ! r L r H ( )

H H . ^ l L l H -
i v r l = l d F ^

/ a r . /  . r F ) l J - ( '
m  r , , ^  -  l <

8^E g"e fil 3"-=" 3'N  g 'N  U X l 'N  # : i' =  q '=  E  =1 .=  K  E
# E # 3 Et# E g

-.
t

r(s := lcg
7) l-r ;1
o o c u J
A t u / -

i  l i P  R
A U t * -- . ) u d
- t = l c d  X
- . Y d H

' - -  H  d

' O  i v l g
- - r t l g
- . - l -

1Z 'tr Tl".=^ : n

P . i  N l ' i
v v - *

- . t , Y d

: J  C 5 ; i
! ^  ! 9

S v i n
V d A
^ J # €
* i ^ l i 9g ? L : o 5
d J I I Y J- - i : a F l

. !  q  H ! '
H d =' E  o  5  Kc - .

- d

-  H  d - l i  -'3 '[ ' tr o ,S
d " { : i  ! 2  0.SE{EE

. H  c l  V - =  H

L f ,1  !V  L \  ! .

a . : J E  =  ( g

^
F _v,
: . 2 rH n t r

iJ t(g !z

.3  .EA
' x N --'. 

,3 i J4
! -

6 v l - . i i i =

P  i F F  6  V
v a . ^ t -

v t A d -

! i  5 . =  d ^
* +  o s 4 ,  ? ) E
- g o * S

r w a , t v v
A V

r * L * A

-  c o  p .  d - V
-,n := m := L2

;  'H.g 'H E
i F  t r I Y  F I G
8.. ,  EE E.E
L  = q :  o  ( X  t r
r 9  n  d  n )  d

* l - . E  t H  . r  ; ;

. -  = . -  f i  ' -  =  - - '
'E  € 'g '&* 'E E F5s 5 =5 E,a Hg 3 a# E g F a'N.H'NEEN.gE
' i  t s 'F  sx  a '=  E  a# '&#.u gs i s

q)

r.
N

: \
I Q)'.

s.
lq)

) %

d

lr i

v)

E,R,K
r u  v  r v  . i '

- A r ^

;i i: rl.1 .()p  o  i = ' l i
t r  o0T^ y
E H WE.
! u -  _ ^  c
5o,f  r f t  j
^ ' : Y - r :
- . : 4 I 6 J F H
6 . . 9  q  E  6
-l )i .: tr li
- H l ; d t

. i . r v  r r  t  #

V Y H d d

5* X.##

(t) -

t r e
tr rlq
t s N

b 0 u
c t r
li
A IGt

=  t )

ma

a
d

r'1-
d

Si
b0
ti

I
( n t d

c n C

$ ' r
( u -
t r6
NU

H t i

E
5 l() rcd

) N F d

P cn >(n
9 a d b 0
H t r ( )
r d d

tga
' r r  F^  U)
. = w

H 9 C
H 6 C

: xa
r: F 'H
= o N

a

a
tcg
N

6l

9 c-r- . N
u) !=

d ; ;

, Y )
h 0 =
Y ( nj ' ( )

f-lt tf

(-
)v) ;<
'P 

tr
u? (g

(n  td

' ;  cB '
^ V

, Z B
v c )
t F .9
9 C

{ J t ( )( n A

A

ri '{< c.l
o.l (f) cn

N cr)

ca

v
ca

;tllrat

,,tl:i
,ill'



q

R

G

;=)
r\)

4
\i

4 A

O
A Y

>U) 4r o . a

9E
Et r

(g (/)

d

- H

(.)
, €
s 2 6

cE 'E
P . q =' 6  s ' ,5
>  t i - . i ' o

A  h r

J t y
> 5 9 i

A 6 a - z

r(€
rcd
d.

a
, a
H

Fr

!J,

r(.)
. ! .

U1

l *
o
r(g

+i
,H o;

$ c_)

-
rod
H

q

is
\
$)
F\

X v

IFt  J

FS

r$
.s.
lq)
A

H
H !
o .;=
U # r ^

E5q
a - v .

_ v z I

E5 E;
b 'g ,S 'S
v t d v > h
- P P d

P h H A .

L 9 ] H J

6 { C g H * i

aE. !  g
d c a #. v - P v' 5gEg
rq  bo-  " '
E 9 G r c , i
X  F . 9 r P
E.aE g
. l  ! i ' t s  d

. =  ; ' d o E  ^'E  u .9  f ; !
- i ^ d -

4 : ! Y d , ^
- 9 6 H Y !' : t d  t  I  s 1
e l g , u  H  i E

. = ' ! r ( ) ( d !
N ]  U l  + )  L i ' a
. : ' E  g  10 .1( g ( , - l y - ! t

>.9 H A- f r

'Hti
,8.8N
c . ^6  x

f i '$5 F tF-

EH E?'$E'E
F E i  .E^ 'F .9 .9
bb& i  H F ?, i
E.# € : E E EgaEEg'*$
Fg rF fi F,$,iG  t r  r E  s  r d !
. l rUEX . : *E'EE H.i'EH 3
3 E V -  E  Y GgE S E g; E'N.E 8,3 'S g.r'6 *  i :  F 'a :sE
>.9 €  A> d  E

.E=  -|(s .'! tc)

EEH iEqft
nEX E )E
t:g nE F
a#-9 ' i€  Fo
-eE,* 'E€F
'SEg H' I
f f  1# bEE'E'gi E,Eg

H r v i * d

- J Z  F  O  N  =

g# E $c:u
EE,S *g B.H  H*  E  b . :'F  EE 9o 'A
t r  .6r . .9  t r  rq H
4 v i R V /' F q ;  ' F . = r ( s '
E " . 9  ( )  ; " F !'N  9  'F  . . 'S  'Q  H

! H ^ 9 F' E lU '+ 'ESE
>'a.N E > '6.E

*
q 'E

' i "3H

* x  N
L 5 C )
- ,  >v)

K9E
E 6 'N t - -
F ' 9  gg

^ H l i

n ! 6 t i
i= 163 rcd In
q  ! . ) J ' F
r - H ^ c E
(h rn cn ,^

. f r 1  + . f -
r$ ;i rcg :9
F - - - k
h r t F \ / u

d i E E  F' = ( d " R

b hh.h i i
' a  F i ' a  K' i i  X ' i r  X
=  * =  H r

' =  9  ' = ' t
V ' J V  
al- ;J -l^ Y

. H  W . d  d
N Q N E

' -  g ' *  -

c S o D C d t r
>E>. !

q)

6

: \r $ .

' \
lQ)

,44
N

Fl

€
a

E r P
N 6 3

E u l

>v) d

rc.t' ii
"o bI)
P k
cn Qi

ra

IG

v)
tr
q)

.a

.t)

t{)

1(g E^

7 ) H

i : N
x . i
T v ?

. 3 , 9 c
t r ' U J Z

J E F  t r
_ v Y q' - 4  

a ' E

o

V
. v )

i c
r(g I
c t ( \ J
( , ' l ' :
Lr t\
C) -1

J{ . l
U) (E

H ( D
r C ) #
T l X a
= 9 A

- v C ) l l
<1' tr +X

U)
I

U)

t6)'

I
rq)
>s?
c -t\

>!D cq

dF
^

{. F<
r.) \o

c\
F-



ll-l

<1.

()
O
C)

t--

"l)

(..1

.t')€
r--
(€
rt)

*{

N

cn

H
tcg

a
ti

a
. o
H

tr

O

11.
I

a
li

a
t :
C)

a
V

I T I

.1.
la)

a

\l

.t)

H

d

1E
t:
t()

a
. d

1D

V

%

a '
|.*

6

iRi

4
h

l\i

-
a4.-
-.

>{n

()
ti

cl

N- '  t h
rc '  t i
id,x
>Ul !v
J < X
C ) 5

k , n

(n >ct)

v c )
I

k c o
- l t

r63

q

,s
*.

lq)

11' \r

;s

N.

R
)Ce
r\)

s)
F\

t(c
d.-

- ' c + .
X  7 ^ Q  r n
u  r H  r v  J
t N t > o P' F  ' J ' F  ! 9
A  i d 'F  E. f i  

VED
6 3 q E -
U t i - { =
tr- gii :o r )  0 ) x l J

. l  /  ! U
lcg ^ (s >?)
iF i j" l: a
; 6  5 " F

V A N d U

C ) O = a
' r 1  -  l i

B f ; ,Eg
. l c ' r  6 E
t s ' F  d  a ,

H E l iFa
9 ! ' d>  F
f g F t,E' -  

o . q  ( )  ' : X
l(g 'r'! (g '! ;i
v E> h  i i

5
C N :

' 4

t r  o : F
E FE

rh,9  .F :
, i  t s  r e

. d  J .  *

H  # " t
t r  > c / )  . n

'E .9 'H
' Y  i i  F C t .

^ ! -
F l a .  - !  - . 1gE.e€ F
F €  Eo.E ' f
_ V H . 9 o i
; ' - =  q  j g g
'd E v) t(D' .6
' d \ v r J A l - rsv  *g 2 F o 2

H IV E V IV

. H

^ ' A  ^ " :  A

E.F E^H F
N hi'' N 'F F^.E F-.8 E" F'
>  E> 'S  d

L
q)

R

R

G

R

s\
lQ)

) %

at)

Fa
uD jj

x >
. - 5
E . ' f
l c q ; i

E F,S
f r > ?  o
o ) x G

^ u t ' )

r-l-

rO '  =
9 H
L H
r o P
> J 4

Q > n>v) x
c g o

r c . r ' N  d
, c / ) F ( g
J  = , U )
o f o' - ' R  c
t  = - c )
' 9 ' f i  ' 3

| ( s X
t s l *
O. u)
! lil

, €
P 6

J l F
>a (g
V * i

6 1 0.E t s

d .
H O 6 oo

.i
oo


	Magistru profesionala studiju programma - RTU Transportbuves 2010.pdf
	Magistru profesionalas studiju programmas Transportbuves pasnovertejuma zinojumi 2005 - 2009.pdf

