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1. STUDIJU PROGRAMMAS
Bakalaura profesionālās studijas programma ir apstiprināta ar RTU Senāta 2007.gada 29.janvara
lēmuma Nr. 510 un programmas izmaiņas apstiprinātas ar Būvniecības fakultātes domes 2008.g.
7.marta lēmumu Nr.003.
Programma paredz studijas 5 gadu laikā ar apjomu 200 KP. Pēc studiju beigšanas un bakalaura
aizstāvēšanas students iegūst bakalaura profesionālo grādu siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā.
Studiju uzsākšanai ir nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.
Profesionālās bakalaura programmas mērķis ir gatavot inženierus un pētniekus darbam uzņēmumos
un organizācijās, kas nodrošina pilsētu un citu apdzīvoto vietu infrastruktūru– siltumapgādi, gāzes
apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju (A/S “Latvijas Gāze”, “Rīgas Siltums” u.c., P/U “Rīgas Ūdens”
u.c.), ēkās iebūvēto inženiersistēmu nepieciešamo modernizāciju, ekspluatāciju un apkopi, kā arī
gatavo augstākās kvalifikācijas kadrus ēku inženiersistēmu projektēšanai, un montāžas darbu
vadīšanai. No šī mērķa izrietošie 2. līmeņa profesionālās studiju programmas uzdevumi ir detalizēti
izklāstīti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes
2007.gada 20.jūnijā apstiprinātajā Profesijas standartā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
inženieris”.
Profesionālā bakalaura studiju programma izveidota balstoties uz Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas institūta jau iepriekš veiksmīgi īstenoto bakalaura programmu, kas bija akreditēta
2001.gadā. 2007.-2008. gada ir būtiski uzlabota studiju programmu, izmainot priekšmetu saturu,
sabalansējot tos atbilstoši attiecīgajiem studiju līmeņiem, atjaunot un pilnveidot metodisko
nodrošinājumu, izstrādātas pilnīgi jaunas studiju disciplīnas. Tas tika nodrošināts Eiropas Sociālā
fonda projekta ietvaros un var būt nepieciešams sakarā ar jauno Augstskolu likumu.
Studiju programmas uzdevumi tiek realizēti un plānotie rezultāti tiek iegūti lekcijās, praktiskās
nodarbībās un patstāvīgās nodarbībās, apgūstot :
- fundamentālo zinātņu pamatus;
- būvzinātņu, mehānikas un vides aizsardzības vispārtehnisko un ekonomisko
priekšmetu pamatus;
- siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas programmas teorētiskos priekšmetus;
- nozarei atbilstošas profesionāla rakstura zināšanas un iemaņas;
- prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai,
teorētiskai risināšanai un inženiera darba veikšanai;
- vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.
Nozares programmas ir salīdzinātas ar Viļņas un Tallinas tehnisko universitāšu līdzīgām
programmām, un atšķirības ir niecīgas. Tuvas pēc satura ir arī Dānijas, Somijas, Zviedrijas un dažu
Vācijas universitāšu programmas, uz kuru bāzes ar RTU līdzdalību ir sākts darbs pie „Eiropas
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženiera” standarta programmas veidošanas, bet sadarbībā ar
Freibergas Tehnisko universitāti - pie „Eiropas gāzes inženiera” programmas.

2. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozari raksturojošo priekšmetu pasniegšanu, kā arī
programmas realizēšanu kopumā nodrošina Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, kura
sastāvā ir Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedra un Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra.
Atbildīgais par programmas realizāciju ir Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktors.

Uz 2007.gada 1.septembri visi studējošie no bakalaura RBBS0 programmas visiem trīs kursiem
(vakarā un neklātienē - no visiem četriem kursiem) un no inženiera RBVS0 programmas pirmajiem
diviem kursiem bija pārgājuši uz profesionālā bakalaura programmu RBCS0. Līdz ar to RBBS0
programmā studijas vairs nenotika. Bet 2008. gada 1.septembrī uzņemšana vairs nenotika ari
programmās RBVS0, RBIS0 un RBMS0.
Šogad nebija un ari nākošajā gadā vēl nebūs profesionālo bakalauru izlaiduma.
Jaunajām profesionālajām programmām ir saņemtas licences līdz 2010. gada maijam. Nozares
programmas ir salīdzinātas ar Viļņas un Tallinas tehnisko universitāšu līdzīgām programmām, un
atšķirības ir niecīgas. Tuvas pēc satura ir arī Dānijas, Somijas, Zviedrijas un dažu Vācijas
universitāšu programmas, uz kuru bāzes ar RTU līdzdalību ir sākts darbs pie „Eiropas Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģijas inženiera” standarta programmas veidošanas, bet sadarbībā ar Freibergas
Tehnisko universitāti - pie „Eiropas gāzes inženiera” programmas.
Jaunās programmas veidojot tika izdalīti 12 moduļi (priekšmetu grupas), saskaņoti ar vairāku
Eiropas valstu līdzīgas nozares programmām. Jaunajām profesionālā bakalaura programmi ir jau
apstiprināts profesijas standarts, saņemtas licences līdz 2010. gada maijam.
Izstrādāta koncepcija pārejai uz profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra programmām sākot
no 2007. gada septembra. Notika studiju plānu un nodarbību sarakstu koriģēšana 2 gadu pārejas
periodam, kad vienlaikus ar jaunajām programmām darbosies vecās akadēmiskā bakalaura,
akadēmiskā maģistra un divas inženiera programmas.

3 LEKCIJU, PRAKTISKO NODARBĪBU, SEMINĀRU UN CITU STUDIJU PASĀKUMU
APRAKSTA ANOTĀCIJA
Profesionālā bakalaura studiju struktūra ir sekojoša (5.pielikums):
Obligātie studiju priekšmeti:
vispārizglītojošie studiju kursi
nozares teorētiskie pamatkursi un inf. tehnoloģijas kursi
nozares profesionālās specializācijas kursi
Obligātās izvēles priekšmeti:
nozares profesionālās specializācijas kursi
humanitārie/sociālie un vadības priekšmeti
valodas
Brīvās izvēles priekšmeti Prakse
Bakalaura darbs (ar projekta daļu)

140 KP;
16 KP;
50 KP;
74 KP;
16 KP;
8 KP;
4 KP;
4 KP;
6 KP;
26 KP;
12 KP;
Kopā:200KP

Bakalaura darbs paredz konkrētu pētījumu SGUTI jomā. Pirms bakalaura darba aizstāvēšanas darbus
recenzē ar institūta direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti. Bakalaura darba aizstāvēšana notiek
publiski, to novērtē RTU Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, kuras sastāvā ir arī
būvniecības nozares profesionālo asociāciju un uzņēmu pārstāvji.
Katrā priekšmeta anotācija ir paradīt 3.pielkumā.
Programma tiek realizēta lekcijās, laboratorijas un praktiskajos darbos. Saskaņā ar izmaiņām
programmā, sākot no 2007.gada tiek izstrādāti kursa projekti koka un plastmasas konstrukcijās,
metāla konstrukcijās, dzelzsbetona konstrukcijās un ģeotehnikas pamatkursā.
Kopumā paredzētas lekcijas 1080 auditorijas stundu apjomā, praktiskie darbi – 920 stundu apjomā
un laboratorijas darbi 384 stundu apjomā.
Kopā paredzēti 28 eksāmeni, 57 ieskaites, 4 kursa projekti un 15 studiju darbi.
Eksāmenu un ieskaišu jautājumus sagatavo 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”.
Lai uzlabotu lekcijām paredzēto stundu izmantošanas efektivitāti, lielai daļai mācību priekšmetu ir
izstrādāti prezentācijas materiāli, kas studentiem ļauj nedalītu uzmanību pievērst pasniedzēja
stāstītajam, nenodarbojoties ar detalizētu tā pieraksta veikšanu.
Lai uzlabotu lekcijās stāstītā vizuālo demonstrēšanu, auditorijās, kur notiek lekcijas, uzstādītas
iekārtas, kas nodrošina materiāla demonstrēšanu izmantojot datorus.
Studentu teorētisko prasmju apguves veicināšanai daļa studentu tiek piesaistīta zinātnisko
līgumdarbu izpildei.
Lielāka daļa no studentiem sakot jau no 2 kursa, strādā būvniecības nozares firmās, kur nostiprina
mācību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas. Šīs darbības rezultātā programmas absolventi ir labāk
sagatavoti praktiskajai darbībai pēc studiju nobeigšanas, tomēr darbs firmās atņem mazina teorētisko
priekšmetu apguves līmeni.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 ballu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada
29.janvara lēmumu “Par pareju 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”.

5. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
Studiju programma paredz apgūt, bez fundamentālo zinātņu priekšmetiem kā Matemātika, Fizika,
Vispārīgā ķīmija un būvzinātņu vispārtehniskajiem priekšmetiem kā Teorētiskā mehānika, Materiālu
pretestība, Būvmehānika, Ģeodēzija, zinātņu apakšnozarei atbilstošus teorētiskus priekšmetus
Tehniskā termodinamika, Plūsmas mehānika, Būvniecības siltumfizika, Ūdens ķīmija,
Inženiersistēmu mikrobioloģija un profesionāla rakstura priekšmetus - Siltumapgāde, Gāzapgāde,
Ūdensapgāde, Notekūdeņu novadīšana, Apkure, Ventilācija, Gaisa kondicionēšana, Aukstumapgāde
humanitāros, sociālos un vadības priekšmetus, kā arī dažādus specializējošus izvēles priekšmetus.

SGŪTI mācībspēku 2007./2008. mācību gadā veiktie RTU līgumdarbi
1. Līgumdarbs L 7250 „Kokneses dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas atdzelžošanas
efektivitātes izvērtējums - (2007) Pasūtītājs Kokneses pašvaldība – Vadītājs T. Juhna
2. Līgumdarbs Nr.R7191 „Pazemes siltuma akumulatori” – (2007) Pasūtītājs
Izglītības un zinātnes ministrija. – Vadītājs A.Krēsliņš, dalībnieki A. Borodiņecs,
E. Dzelzītis, U.Pelīte, A.Ramata u.c.
3. Līgumdarbs Nr. R 7396 “Plūdu postījumu riska novērtēšana inženierbūvju
konstrukcijām upes palienā” - (2008) Pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija. –
Vadītājs B. Gjunsburgs
4. LīgumdarbsL7345 ”Dzeramā ūdens sadales tīkla baktēriju skaita izmaiņu
modeļa verifikācija”. - (2007) Pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija. –
Vadītājs J. Rubulis
5. Nr. ZP-2007/02 „Ēku norobežojošās konstrukcijas ar regulējamu termisko
pretestību”, vadītājs prof. A. Krēsliņš.
SGŪTI mācībspēku 2007./ 2008. mācību gadā vadītie Latvijas Zinātnes padomes granti
1. Projekts 04.1187 „Ēku energoefektivitātes novērtējuma ekonomiskā pamatojuma metodika
(A. Krēsliņš)
2. Projekts 05.1472 “Atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehnisko,
ekonomisko un ekoloģisko problēmu risinājumi”. (P. Šipkovs)
3. Projekts 05.1473 “Degvielas patēriņa strukturālo izmaiņu prognozēšanas metodiskie pētījumi
ieejot ES (P. Šipkovs)
4. Projekts 05.1474 “Latvijas enerģētikas sektora attīstības stratēģijas un attīstības vadības
izpēte ar imitācijas un optimizācijas metodēm” (V. Zēbergs)
5. Projekts 05.1680 “ Ēku galveno enerģētisko parametru normēšana”. (A. Krēsliņš)
6. Projekts 05.1692 „Jauna tehnoloģija dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei sadales tīklā”
(T.Juhna)
7. Projekts 06.2032 „Būvju automatizācijas sistēmu (BAS) vadības līmeņu struktūras izveide
(E. Dzelzītis)
8. Sadarbības projekta Nr. 06.0030 „Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde
enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un

enerģijas efektīvai izmantošanai” (Promoting Energy Efficiency and Renewable Resources as
the Basis for Secure Power and Fuel Supply and Sustainable Development of the Latvian
Energy Sector) apakšprogramma „Energoefektivitātes paaugstināšanas tehnoloģiskie un
vadības risinājumi”, vadītājs prof. A. Krēsliņš.
Pētniecībā tika iesaistīti 26 maģistranti un 17 doktoranti. Kā zinātniskie vadītāji bija piesaistīti visi
SGŪTI mācībspēki: visi profesori, asociētie profesori, docenti, praktiskie docenti, kā arī asistenti A.
Borodiņecs, A. Broks. Doktorante T. Odiņeca saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s „Latvijas
gāze” un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas balvu par darbu „Primāro enerģijas resursu
optimizācija koģenerējošiem siltuma avotiem”, bet prēmijas saņēma BF Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas programmas studenti P. Skačkovs. J. Mežsarga, S. Vasiļevska, I. Cīrulis, G. Jaudzems,
K. Geruškevica. 28 studenti piedalījās ar referātiem SZTK 2008.gada aprīlī.
Studiju programmas zinātnes apakšnozari raksturojošo priekšmetu realizācijai nepieciešamo
materiālo bāzi veido
- Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta laboratorijas, metodiskais kabinets,
datoru klases un specializētās auditorijas.
- kopā ar A/S “Rīgas Siltums” veidotās modernas siltumapgādes laboratorijas un
mācību klases;
- kopā ar A/S “Latvijas Gāze” veidotas modernas laboratorijas un demonstrācijas
salons;
- kopā ar A/S “Rīgas Ūdens” veidotas modernas laboratorijas un “Ūdensapgādes
muzejs”.
SGŪTI mācībspēku un doktorantu zinātniskās un zinātniski-tehniskās publikācijas 2007./2008.
mācību gadā ir parādītas 7.pielikumā.

6. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
Jaunās programmas veidojot tika izdalīti 12 moduļi (priekšmetu grupas), saskaņoti ar vairāku
Eiropas valstu līdzīgas nozares programmām. Jaunajām profesionālā bakalaura un profesionālā
maģistra programmām ir jau apstiprināts profesijas standarts, saņemtas licences līdz 2010. gada
maijam. Pašreiz spēkā esošajām akadēmiskā maģistra un divām inženiera programmām ir veikta
pārakreditācija līdz 2013.gadam lai nodrošinātu studiju turpinājumu akadēmiskajos atvaļinājumos
esošajiem.
Izstrādāta koncepcija pārejai uz profesionālā bakalaura sākot no 2007. gada septembra. Notika
studiju plānu un nodarbību sarakstu koriģēšana 2 gadu pārejas periodam, kad vienlaikus ar jaunajām
programmām darbosies vecās akadēmiskā bakalaura, akadēmiskā maģistra un divas inženiera
programmas.
RTU bibliotēkā pieejamais un internetā izvietotais informatīvais nodrošinājums ir visiem
priekšmetiem. Pašu sarakstītās mācību grāmatas latviešu valodā nodrošina 70 % priekšmetu, bet
pārējiem priekšmetiem ir atrasta piemērota literatūra angļu un krievu valodā.
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 inženierprojektu un maģistra darbu vadītāji un recenzenti.
Priekšmetu sadalījums 12 moduļos jaunajā profesionālā bakalaura programmā

EKONOMIKA,
LIKUMDOŠANA
Ekonomika
Uzņēmuma ekonomika
Uzņēmējdarbības ekonomika
Uzņēmējdarb.un investīcijas
Tiesību pamati
Darba aizsardzība
Civilā aizsardzība

14

EKSPLUATĀCIJA

48

3
2
2
2
2
2
1

HUMANITĀRIE, SOCIĀLIE
PRIEKŠMETI
Sociālās attīstības modeļi
Socioloģija
Politoloģija
Ētikas pamati
Prezentācijas prakse
Lietišķā etiķete
Pedagoģija (maģistriem)
Psiholoģija (maģistriem)

16

ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA

12

2
2
2
2
2
2
2
2

Zinātn. pētījumu ievadkurss
Bakalaura darbs

2
10

48

PROJEKTĒŠANA

48

2
2
2
6
26
10

.Pils. IS reģionālā plānošana
SGŪIS modelēšana
Ēku silt. un mitruma izolāc
Ēku IS proj.t.-ek.novērtēš.
Prakse projektēšanā
Inženierprojekts

2
4
2
4
26
10
20

Inž.sist apkope un ekspluat.
Ēku inž.sist. apsek. un pārb.
Dzeramā ūdens sagatavošana
Notekūdeņu attīrīšana
Prakse ekspl.uzņēmumā
Inž.rojekts apkopē un ekspl.

4
2
2
4
26
10

BŪVĒŠANA,
INSTALĒŠANA
Būvniec.plānoš.un organiz.
Būvfirmas vadīšana
Būvniecības vadīšana
Santehn.būvdarbu tehnoloģ.
Prakse būvfirmā
Inž.projekts būvdarbu vadīš.

SGŪ INŽENIERIEKĀRTAS

20

ĒKU INŽENIERSISTĒMAS

20

Hidrauliskās mašīnas
Sanitārtehniskās iekārtas
Gāzes saimniecības iekārtas
Siltuma avoti ēku apkurei
Alternatīvie enerģijas avoti

4
4
4
4
4

Apkure un gaisa kondicion.
Aukstumapg.sist.un iekārtas
Ventilācija
Ūdensapgāde un kanalizāc.
Ēku elektroinstalācijas
Inž.sist. mazstāvu apbūvei

6
2
2
4
2
4

PILSĒTU
INFRASTRUKTŪRA
Centralizētā siltumapgāde
Gāzapgāde
Ūdens apgāde
Notekūdeņu novadīšana
Atkritumu apsaimniekošana
Nogulšņu apstrādāšana

PLUŠMAS MEHĀNIKA
Plūsmas mehānika
Hidrodinamika un aerodin.

8
4
4

BŪVFIZIKA
Būvniecības siltumfizika
Akustikas pamati
Gaismas tehnikas pamati

8
4
2
2

ELEKTROTEHNIKA
Elektrotehnika, elektronika
Inženiersistēmu automātika
Inženiersistēmu aut.vadība

4
4
4
4
2
2
8
2
2
4

MEHĀNIKA, MAŠĪNBŪVE
Teorētiskā mehānika Materiālu
pretestība
Mašīnu, mehānismu detaļas
Metālu tehnoloģija

12
4
4
2
2

BŪVNIECĪBA
Būvniec.un arhitektūr.pamati
Būvmateriāli, pamatkurss
Inženiersistēmu materiāli
Ģeodēzija, ar praktikumu

12
2
2
2
6

ENERĢĒTIKA
Ievads SGŪT
Tehniskā termodinamika
Kurin.tenol.un katlu iekārtas
Aukstumapgāde

TĒLOTĀJA ĢEOMETRIJA,
DATORGRAFIKA
Tēl. ģeometr.un inž.grafika
Datormācība (pamatkurss)
Datormācība (būvniekiem)
Datorgrafika (SGŪIS)

12

FIZIKA, ĶĪMIJA

12

VIDES INŽENIERIJA

2
2
2
6

Fizika
Vispārīgā ķīmija
Ūdens ķīmija
Mikrobioloģijas pamati

6
2
2
2

Vides inženierzinību pamati
Ūdens attīrīšana
Gāzu un putekļu attīrīšana
Vides aizsardzība

MATEMĀTIKA

13

Matemātika
Matemātikas papildnodaļas

9
4

12
2
2
4
4
12
2
4
2
4

7. STUDĒJOŠIE
7.1. Studējošo skaits programmā
Pašreiz no valsts budžeta apmaksāto dienas apmācības studentu skaits ir 189, t.sk.:
- profesionālā bakalaura studijās -106,
- inženiera studijās - 16
- profesionālajā maģistrantūrā - 28,
- akadēmiskajā maģistrantūrā – 22,
- doktorantūrā – 17.
Par maksu dienā mācās 80 studenti, t.sk.:
- profesionālā bakalaura studijās - 79,
- profesionālajā maģistrantūrā - 1.
Vakara apmācībā ir 126 studenti profesionālā bakalaura studijās.
Neklātienes apmācībā ir 134 studenti, t.sk.:
- profesionālā bakalaura studijās - 124,
- inženiera studijās - 10.
Kopējais studējošo skaits nozares “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” studiju programmās ir
529.
SGŪTI studiju programmās 2008. gada jūnijā diplomus ieguva 49 jaunie speciālisti:
- 23 inženieri (dienā – 20, neklātienē - 3),
- 26 maģistri.
Promocijas darbus aizstāvējuši un Dr.sc.ing. grādu 2007./2008.akadēmiskajā gadā ieguvuši 3
doktoranti.
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Imatrikulēto studentu skaits – 29.
7.3. Absolventu skaits
Nav. Pirmais izlaidums paredzēts 2009. gadā jūnijā.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Skatīt 8.pielikumā. Kopumā ir secināms, ka studenti ir apmierināti ar lekciju kvalitāti.

8. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
8.1. Personāla skaits
Mācību procesu nodrošināja 26 mācībspēki - 4 profesori, 3 asociēti profesori, 9 docenti (ar Dr.sc.
grādu) un 3 praktiskie docenti (ar M.sc. grādu), 5 asistenti ar Dr.sc. grādu un 2 asistenti ar M.sc.
grādu (1.pielikums un 6.pielikums). Mācībspēku jaunāku par 35 gadiem bija 5 , vecumā no 35 līdz
65 - 14 , vecāku par 65 -7. Vidējais 26 mācībspēku vecums bija 51,1 gadi. Visu 48 darbinieku
vidējais vecums bija 43,2 gadi.
Atbildīgie mācībspēki ir
• profesori Dr.h.sc.ing. Egīls Dzelzītis, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs, Dr.h.sc.ing. Andris
Krēsliņš, Dr.sc.ing. Viktors Zēbergs,
• asociētie profesori Dr.sc.ing. Tālis Juhna, Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis, Dr.h.sc.ing. Pēteris
Šipkovs,
• docenti Dr.sc.ing. Valdis Lediņš, Dr.sc.ing. Ivars Platais, Dr.sc.ing. Jānis Sproģis, Dr.sc.ing.
Ināra Škapare, Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis.

8.2. Personāla zinātniskais darbs
Visi profesori, asociētie profesori un docenti ir ievēlēti savos amatos.
Starp 26 mācībspēkiem bija 4 ar Dr.habil.sc.ing. grādu, 19 ar Dr.sc.ing. grādu, pārējiem 3 bija
maģistra grāds (1.pielikums). Zinātniskajos pētījumos bez mācībspēkiem piedalījās arī 3 pētnieki ar
M.sc. grādu, 3 asistenti zinātniskā darbā ar M.sc. grādu un 11 doktoranti. Institūtā bija
palīgpersonāls - vadītāja vietnieks, 2 laboratoriju vadītāji, 2 laboranti.
Zinātniskajā darbā ir piedalījušies visi mācībspēki, doktoranti un maģistranti. SGŪTI kopš
2007.gada kļuvis par biedru (kontaktpersona – prof. A.Krēsliņš) Pasaules Atjaunojamo
energoresursu padomē (World Renewable Energy Network WREN), līdz ar to regulāri saņem
žurnālu „Renewable Energy”, ieguvis prioritāru iespēju ar atlaidēm publicēties minētajā žurnālā un
piedalīties konferencēs. Prof. A.Krēsliņš kā sekcijas vadītājs 2007.gadā organizēja Rīgā X
starptautisko konferenci „Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2007”. Profesors A. Krēsliņš
septembrī no Būvniecības fakultātes tika nominēts uz goda nosaukumu „RTU 2007. gada
zinātnieks”, bet martā no Starptautiskās Ekoloģijas un dzīvības aizsardzības akadēmijas viņš saņēma
apbalvojumu „Zinātnieka Zvaigzne” un goda nosaukumu „Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks”.
Prof. P. Šipkovs saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s „Latvijas gāze” un Latvijas Izglītības
fonda mērķprogrammas zelta medaļu, diplomu un stipendiju par darbu kopu „Energoresursu
racionālas izmantošanas pētījumi Latvijā”.
8.3. Personāls ar zinātņu doktora grādu
19 ar Dr.sc.ing. grādu. Skatīt 1.pielikumā.

8.4. Personāla atlases un attīstības politika
Mācībspēki patstāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, veicot zinātniskos pētījumus, piedaloties semināros,
kursos, starptautiskās konferencēs, sadarbojoties ar ārzemju augstskolām. Svarīga loma akadēmiskā
personāla sagatavošanā ir doktorantūrai, kurā pašreiz studē 17 doktoranti.
8.5. Personāla kvalifikācija
Programmas realizāciju nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls - 7 profesori, 8 docenti .
To īpatsvars ir 2/3 no kopīgā mācībspēku un pētnieku skaita SGŪT institūtā. Jauno (līdz 35 gadiem)
asistentu un pētnieku ir divreiz vairāk nekā pensijas vecuma (vecāku par 65 gadiem) profesoru un
docentu, kas nodrošina stabilu mācībspēku nomaiņu pārredzamā nākotnē.
SGŪTI mācībspēki darbojās šādās komisijās, biedrībās, redkolēģijās:

-

-

RTU
RTU Arhitektūras un būvniecības nozares Profesoru padomē (A.Krēsliņš – priekšsēdētājs,
E.Dzelzītis - loceklis),
RTU Transporta un satiksmes nozares Profesoru padomē(A.Krēsliņš - loceklis),
RTU Būvzinātnes centra Padomē (T.Juhna -izpilddirektors, A.Krēsliņš - loceklis),
RTU Zinātnisko rakstu 2. sērijas “Arhitektūra un Būvzinātne” redkolēģijā (T.Juhna,
B.Gjunsburgs, A.Krēsliņš),
RTU Senāta Finanšu un budžeta komisijā (E.Dzelzītis),
RTU Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijā (B.Gjunsburgs)
Rīgā
Rīgas Enerģijas aģentūras Konsultatīvajā padomē (P.Šipkovs – priekšsēdētājs, E.Dzelzītis,
A.Krēsliņš - locekļi)
Latvijas Zinātņu akadēmijā

- korespondētājlocekļi A.Krēsliņš, P.Šipkovs, Goda doktors V.Zēbergs

-

-

-

-

Profesionālās biedrībās Latvijā
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas savienības LSGŪTIS Valdē (E.Dzelzītis prezidents, A.Krēsliņš, A.Lešinskis, I.Platais – valdes locekļi),
LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrā (A.Krēsliņš – Uzraudzības padomes
priekšsēdētājs, I.Platais – centra administrators, T.Juhna - eksperts),
Latvijas Būvnieku apvienības komisijā „Gada labākā būve” (E.Dzelzītis),
Citās Latvijas institūcijās
BO VSIA “Latvijas Standarts” Standartizācijas Tehniskās Komitejas LVS/STK 1 “Siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģija” (E.Dzelzītis, A.Krēsliņš, A.Lešinskis, I.Platais, G. Klīve, R.
Neilands),
LZA Terminoloģijas komisijas Apakškomisijā „Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģija” (E.Dzelzītis, A.Krēsliņš, A.Lešinskis, I.Platais,
J.Sproģis),
Latvijas LVPA Valdē (R.Neilands),

-

-

-

-

Latvijas Būvniecības padomē (A.Krēsliņš),
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Konsultatīvajā padomē (A.Krēsliņš),
Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojā (E.Dzelzītis, A.Krēsliņš),
Žurnāla „Enerģija un Pasaule” redakcijas padomē (E.Dzelzītis),
Žurnāla „Latvijas Būvniecība” redkolēģijā (A.Krēsliņš), būvju vērtēšanas ekspertu grupā
(A.Borodiņecs)
Starptautiski Eiropā
Eiropas Apkures un ventilācijas inženieru savienību pārstāvniecībā REHVA (Representatives
of European Heating and Ventilation Associations) (E.Dzelzītis, A.Krēsliņš, A.Lešinskis),
Eiropas Saules enerģijas asociācija (European Association for Solar Energy) (P.Šipkovs),
Būvniecības fizikas profesoru pastāvīgā komiteja (Standing Committee of Building Physics
Professors) (A.Krēsliņš)
Starptautiski pasaulē
Pasaules Enerģijas padomes PEP (World Energy Council WEC) Nacionālās komitejas Valdē
(A.Krēsliņš, E.Dzelzītis, V.Zēbergs),
Amerikas Apkures, aukstumtehnikas un gaisa kondicionēšanas inženieru savienībā
(American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers ASHRAE)
(E.Dzelzītis, A.Krēsliņš, A.Lešinskis),
Starptautiskā Ekoloģijas un Dzīvības Aizsardzības Zinātņu akadēmijā IAELPS (International
Academy of Ecology and Life Protection Sciences) (A.Krēsliņš - akadēmiķis),
Starptautiskā Aukstumtehnikas akadēmijā (International Academy of Refrigeration IAR),
(A.Krēsliņš - akadēmiķis),
Starptautiskā Enerģijas Ekonomikas asociācijas (International Association for Energy
Economics IAEE) Latvijas Nacionālajā komitejā (A.Krēsliņš, P.Šipkovs, V.Zēbergs),
Starptautiskajā Hidraulisko pētījumu asociācijā (International Association of Hydraulics
Research IHAR) (B.Gjunsburgs),
Pasaules Atjaunojamo energoresursu padomē (WREN) (A.Krēsliņš, P.Šipkovs),
Starptautiskajā Saules enerģijas savienībā (International Solar Energy Society ISES)
(P.Šipkovs).

Bez tam SGŪTI mācībspēki darbojās kā ierindas biedri Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienībā, Latvijas Būvinženieru savienībā, Latvijas Augstskolu profesoru
apvienībā, Latvijas Zinātnieku savienībā.

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Eiropas Sociālā Fonda projekta „Studiju programmas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
pilnveidošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana” (2005-2008) ietvaros ir izremontēts un
aprīkots ar plauktiem un skapjiem metodiskais kabinets, kur doktorantu un maģistrantu vajadzībām
ir iegādāta jaunākā literatūra, zinātniski-tehniskā periodika un normatīvi.
Par minētā projekta un bāzes finansējuma līdzekļiem ir iegādātas iekārtas Siltuma un gāzes
tehnoloģijas katedras un Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras laboratorijām.
Sagatavoti uzskates līdzekļi priekšmetos “Plūsmas mehānika”, “Hidrodinamika un aerodinamika”,
un “Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija”.
Veikta datorklases 16 darba staciju nodrošināšana ar ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu modelēšanas
un hidraulisko aprēķinu programmām, ieskaitot uzstādīšanu, atbilstoši universitātes licencei Bentley
Select.
Pēdējā gada laika ir uzlabojies auditoriju aprīkojums: auditorijas ir 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 tiklā pieejamo informāciju.
Ar firmas „UPONOR” atbalstu ir kapitāli izremontēta SGŪTI specializētā 250.auditorija.
2008.2009.akadēmiskajā gadā veiktie pasākumi pilnībā atbilst Rīgas Tehniskās universitātes
attīstības stratēģijai 2008. – 2015.gadam, kas apzinoties universitātes lomu Baltijas jūras reģiona
izaugsmē un Latvijas nākotnes veidošanā, ievēro Eiropas Savienības prioritātes, kā arī nacionālā un
reģionālā līmeņa izglītības un inovāciju politikas plānošanas dokumentu nostādnes. Stratēģijā
noteiktā RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes
zinātnisko pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus speciālistus. Stratēģijas
4.sadaļā „Infrastruktūra izcilībai” ir definēti uzdevumi:
- Izveidot efektīvu, pieejamu un pievilcīgu vienotu RTU teritoriālo kompleksu ar centru Ķīpsalā un
attīstītu filiāļu tīklu,
- Modernizēt mācību auditorijas, laboratorijas un bibliotēku, nodrošinot ar moderniem informācijas
un tehniskajiem līdzekļiem, sekmējot akadēmiskajam darbam draudzīgas vides izveidi.

10. ĀRĒJIE SAKARI
Drēzdenes Tehniskās universitātes studenti Johann Hahn (6 mēneši) un Daniela Petzke (6 mēneši)
ERASMUS programmas ietvaros apgūst mācību priekšmetus un piedalās zinātnisko projektu
izstrādē (sadarbības koordinators no RTU - T. Juhna). Divi franču studenti Thomas Belin un Lucas
Vincent ieradās praksē uz Ūdens pētniecības laboratoriju no 21.05.07 līdz 31.07.07. Pašreiz Dānijā
Lingbi Tehniskajā universitātē stažējas 2 SGŪTI programmas bakalauratūras un viens
maģistrantūras students, bet Zviedrijā Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā augstskolā – viens
maģistrantūras students.
Docents U. Pelīte strādāja pie Leonardo da Vinči daudzpusējā (multilateral) projekta
“Standardization of School subjects for Ventilation Engineers” ar Zviedriju un Lietuvu.
Profesors E. Dzelzītis veic sadarbību ar Freibergas Tehnisko universitāti veidojot projektu „Eiropas
gāzes apgādes inženieris”.
Profesors A. Krēsliņš 2008.gadā noslēdza līgumu par studentu apmaiņu ar Padujas universitātes
Inženiersistēmu institūtu.
ERASMUS programmas apmaiņas students Māris Bernāts studēja Pizas universitātē, Madara
Bērziņa un Inese Nagla - Dānijas Tehniskajā universitātē, Gaļina Stankeviča - Stokholmā
Karaliskajā Tehniskajā universitātē, Māris Bundzens un Edgars Kuģenieks - Lundas Tehniskajā
universitātē.
SGŪTI aktīvi piedalās vairākos starptautiskajos zinātniskajos projektos, kas nodrošina studentiem
iespēju iepazīties ar ārzemju kolēģu pieredzi siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kā arī rosina
viņus strādāt ne tikai projektēšanas un būvniecības jomā, bet arī pievērsties zinātniskajam darbam.

11. STUDIJU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJA
Ņemot vērā mācībspēku sadalījumu pēc vecuma (5 – jaunāki par 35 gadiem, 14 – no 35 līdz 65
gadiem un 7 – vecāki par 65, vidējais 26 mācībspēku vecums ir 51,1 gadi, visu 48 darbinieku
vidējais vecums ir 43,2 gadi), doktorantu skaitu (17 studenti), profesionālās bakalaura studiju
programmas likvidācija nav sagaidāma. Gadījumā, ja programma tomēr tiks slēgta, studentiem
pastāv iespēja turpināt mācības Būvniecības programmā. Aptuveni 55 kredītpunkti var tikt pārskaitīti
no BCSO programmas uz „BŪVNIECĪBAS” programmām.

12.ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2005.gadā tika uzsākta bakalaura studiju programmas pilnveidošana. Šobrīd notiek jau iepriekš
izstrādātā attīstības plāna īstenošana. Tiek plānots, ka 2009.gada beigās tiks izstrādāts jauns attīstības
plāns, ņemot vērā profesionālās bakalaura studiju programmas īstenošanas pieredzi.
Kopumā attīstības plānā var atzīmēt šādus galvenos virzienus:
• priekšmetu pasniegšanas kvalitātes uzlabošana (izdales un prezentācijas materiālu
sagatavošana);
• materiālas bāzes pilnveidošanas (nodrošinot iespēju studentiem tuvāk iepazīties ar dažādu
iekārtu un tehnoloģiju darbības principiem);
• jaunu studentu piesaiste.
Latvijai raksturīgs zems inženierzinātņu jomā neklātienē studējošo skaits salīdzinot ar sociālo
zinātņu neklātienes programmā studējošajiem. Neklātienes studentu skaita palielināšana SGŪT jomā
ir viena no projekta aktivitātēm, kas veicinās mūžizglītību un profesionālās pārkvalifikācijas iespējas
Latvijas darbaspēkam.
Lai paaugstinātu Latvijas speciālistu konkurētspēju ES darba tirgū, ir nepieciešams pašreizējo SGŪT
programmu papildināt atbilstoši Eiropas standartiem, akcentējot zināšanas un praktiskās iemaņas kā
par ēku iekšējās vides radīšanu (environmental engineering), tā arī par pašas ēkas un pilsētu
infrastruktūras iespaidu uz vidi (built environment).
Veidojot jaunu SGŪT programmas versiju jāņem vērā Latvijas īpatnības – vietējo energoresursu
trūkums, esošā dzīvojamā sektora ēku inženiersistēmu enerģētisko parametru neatbilstība
modernajiem Eiropas normatīviem, gāzes apgādes tīklu saistība ar Krievijas un Vācijas normatīvu
prasībām, notekūdeņu tīrīšanas un atkritumu likvidēšanas problēmas. Programmu uzlabos bakalaura
studiju, maģistrantūras un doktorantūras līmeņos.

13. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANALĪZE
Pēdējā nopietnā pārbaude bija tradicionālo inženiera un akadēmiskā maģistra programmu
pārakreditācija 2007. gada decembrī. Konstatētie rezultāti doti sekojošā tabulā:
2001. gada novērtēšanas komisijas ziņojumā uzrādītie trūkumi un to novēršana
Nr. Uzrādītais trūkums
Veiktie pasākumi trūkumu novēršanai
1. Brīvās izvēles kursu
Programmā atskaites periodā ir ievesti vairāki jauni
apjoms ir pārāk mazs (3-6 ierobežotās izvēles priekšmeti , kas dod iespēju ņemt tos
%), kas nesekmē
arī brīvajā izvēlē. Programma ir plaša un kooperācija
kooperāciju starp
notiek starp tās atsevišķiem virzieniem, neejot uz citām
universitātes nodaļām
RTU struktūrvienībām.
2. Studijas pēc bakalaura
Ieteikums ir ņemts vērā jaunajās profesionālajās 5 gadu
grāda iegūšanas divās
bakalaura un viena gada maģistra programmās, kuras
paralēlās programmās –
2007.gadā ir saņēmušas licences un šajā mācību gadā jau
maģistra un inženiera –
uzņēmušas studentus.
ieteicams apvienot vienā
programmā
3. Vēlama ģeoloģijas un
Ieteikums ir realizēts. Tagad nepieciešamās zināšanas par
hidroģeoloģijas kursu
ģeoloģiju studentiem sniedz pilsētu infrastruktūrai veltītie
pastiprināta apguve
priekšmeti. Pastiprināta hidroģeoloģijas apguve ir ieslēgta
priekšmeta „Hidrodinamika” programmā.
4. Darba devēji norāda uz
Ņemot vērā šo norādi, priekšmetos „Būvniecības
nepieciešamību pastiprināt plānošana un organizēšana” un „Būvfirmas vadīšana”,
vadīšanas iemaņu apguvi
kurus nodrošina RTU Inženierekonomikas fakultāte, par
pasniedzējiem tagad ir pieaicināti speciālisti ar lielu
praktisko pieredzi projektu, būvdarbu un ekspluatācijas
vadīšanā.
5. Bažas izraisa mācībspēku Vecuma struktūra pa pagājušiem 6 gadiem ir radikāli
vecuma struktūra, kas rada uzlabota. Vidējais vecums no 58 gadiem 2001. gadā ir
šaubas par iespēju to
šogad pazeminājies līdz 47,5 gadiem, kas ir viens no
turpmāk saglabāt un
zemākajiem RTU. Pašreiz programmā ir 17 doktoranti, un
uzlabot
pēdējā laikā katru gadu nāk klāt trīs jauni doktora grādu
ieguvuši mācībspēki.
6. Trūkst vienotas un
Atskaites periodā RTU mērogā ir izstrādāts un jau 5 gadus
pietiekoši plašas kvalitātes darbojās iekšējais kvalitātes audits. Tā rezultāti ir ietverti
vērtēšanas sistēmas
ikgadējā pašnovērtējumā, ko akceptē institūta Padomes,
fakultātes Domes un universitātes Senāta līmenī.
7. Jāaktivizē pētniecības un
Ieteikums ir pilnīgi realizēts. Atskaites periodā inženieru
izstrāžu darbs kā labākā
programmu studenti un maģistranti mācībspēku vadībā ir
bāze studentu radošajam
piedalījušies 6 ES programmu projektos, 12 LZP projektos,
darbam
3 IZM-RTU projektos un vairāk kā 20 līgumdarbos.
Kā redzams no tabulas, vairums trūkumu 6 gadu laikā bija novērsti.
Galvenie momenti, kuriem jāpievērš lielākā uzmanība, plānojot metodisko un zinātnisko darbu:

-

lielais maksas studentu skaits (65% no kopējā nozares programmās studējošo skaita )
samazina vidējo finansējumu uz vienu studentu;
mazs pilnas slodzes mācībspēku procents;
mācībspēki praktiski neizmanto reizi sešos gados vēlamo stažēšanos uz akadēmisku gadu citā
universitātē;
mazs viesprofesoru skaits, ielūgto un no RTU uz citām universitātēm;
nepietiekamās platības auditorijām pie studentu skaita 40-50 studentu vienā kursā,
nepietiekamas platības laboratoriju paplašināšanai;
nepietiekamas platības doktorantu darba vietām.

PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI
Galvenie ierosinājumi darba kvalitātes uzlabošanai ir:
- turpināt darbu pie studiju priekšmetu pasniegšanas metodikas uzlabošanas un lekciju konspektu
sagatavošanas publicēšanai;
- veicināt mācībspēku kvalifikācijas celšanas iespējas;
- nodrošināt iespēju mācībspēkiem stažēties citās universitātēs.

14. KOPSAVILKUMS
Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautas saimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un
ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģija” prasībām.
SGŪT Studiju programma izveidota, balstoties uz ilggadīgo SGŪT institūta mācībspēku zinātniskās
un pedagoģiskās darbības praksi un pieredzi. To izstrādājot, tika izmantoti Rietumeiropas un
Ziemeļamerikas augstskolu studiju plāni līdzīgām specialitātēm.
Studiju programma kopumā dod iespēju apgūt profesionālajai sagatavotībai nepieciešamos
priekšmetus un būt konkurētspējīgiem darba tirgū. Par studiju programmas popularitāti liecina lielais
studēt gribošo reflektantu skaits: konkurss uz profesionālā bakalaura vietām bija 4 (100 iesniegumi
uz 25 valsts budžeta vietām). Studējošo pieplūdums ir pamatots ne tikai ar pēdējo gadu plašajiem
būvdarbiem Latvijas pilsētās, bet arī ar nepieciešamo pēdējos 50 gados ēku norobežojošo
konstrukciju enerģētiskās efektivitātes paaugstināšanu un ēkās iebūvēto inženiersistēmu
modernizāciju.
SGŪTI gatavo inženierus un pētniekus lielajām akciju sabiedrībām un pašvaldību uzņēmumiem, kas
nodrošina pilsētu un citu apdzīvoto vietu infrastruktūru – siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi
un kanalizāciju, ēkās iebūvēto inženiersistēmu nepieciešamo modernizāciju, ekspluatāciju un apkopi,
kā arī gatavo augstākās kvalifikācijas kadrus ēku inženiersistēmu projektēšanai, un montāžas darbu
vadīšanai. Pēc programmu beigušajiem absolventiem ir pieprasījums darba tirgū kā projektēšanā,
būvdarbu vadīšanā un ekspluatācijā, tā arī valsts pārvaldes struktūrās.
2007.-2008. gada ir būtiski uzlabota studiju programmu, izmainot priekšmetu saturu, sabalansējot
tos atbilstoši attiecīgajiem studiju līmeņiem, atjaunot un pilnveidot metodisko nodrošinājumu,
izstrādātas pilnīgi jaunas studiju disciplīnas. Tas tika nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projekta
ietvaros un var būt nepieciešams sakarā ar jauno Augstskolu likumu.
Programmas realizāciju nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls - 7 profesori, 8 docenti .
To īpatsvars ir 2/3 no kopīgā mācībspēku un pētnieku skaita SGŪT institūtā. Jauno (līdz 35 gadiem)
asistentu un pētnieku ir divreiz vairāk nekā pensijas vecuma (vecāku par 65 gadiem) profesoru un
docentu, kas nodrošina stabilu mācībspēku nomaiņu pārredzamā nākotnē.
Mācībspēki patstāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, veicot zinātniskos pētījumus, piedaloties semināros,
kursos, starptautiskās konferencēs, sadarbojoties ar ārzemju augstskolām. Svarīga loma akadēmiskā
personāla sagatavošanā ir doktorantūrai, kurā pašreiz studē 17 doktoranti.

Studiju programmas direktors
BF SGŪTI direktors

prof. Andris Krēsliņš

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
SILTUMA GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS

BAKALAURA PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Heat, Gas and Water Technology
Izglītības programmas kods 42582

AKREDITĀCIJAS DOKUMENTU
Pielikumi
(pamatinformācija)

Rīgā 2008

Saturs

1.pielikums - SGŪTI PERSONĀLS 2008. GADA
2.pielikums - Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades
biogrāfijas
3.pielikums - Bakalaura profesionālās studijas RBCS0. Priekšmetu anotācijas
4.pielikums - Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs
5.pielikums - Studiju kursu saraksts
6.pielikums - Akadēmiskā personāla saraksts
7.pielikums - SGŪTI mācībspēku un dokt orantu zinātniskās un zinātniski-tehniskās publikācijas
8. pielikums – Studentu aptauja

1.pielikums

SGŪTI PERSONĀLS 2008. GADA
Vārds, uzvārds

Amats, slodze

Egīls Dzelzītis

Profesors
Kat. Vadītājs
Inst. direkt. vietnieks
Profesors
Katedras vadītājs
Profesors Institūta
direktors
Asociēts profesors
Asociēts profesors
Asociēts profesors
Pētnieks
Docents
Docente
Docents
Docents

Boriss Gjunsburgs
Andris Krēsliņš
Pēteris Šipkovs
Tālis Juhna
Artūrs Lešinskis
Aldis Greķis
Andra Ješinska
Valdis Lediņš
Uģis Osis
Uldis Pelīte
Ivars Platais
Jānis Sproģis
Ināra Škapare
Visvaldis
Vrubļevskis
Māris Kalvāns
Guntis Klīve
Romāns Neilands
Anatolijs Borodiņecs
Antra Kundziņa
Agnese Līčkrastiņa
(Meijere)
Roberts R. Neilands

Zinātniskais
grāds
Dr.h.sc.ing.

Dzimš.
datums
22.01.45

RTU
kopš
1973

Dr.sc.ing.

11.07.40

1970

Dr.h.sc.ing.

25.03.38

1967

Dr.h.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.

16.06.44
22.01.72
28.03.53
09.04.68

2001
1996
1978
2003

Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.

24.01.55
01.05.32
08.05.72

2002
1967
2000

Docents
Pētnieks
Docents
Docents
Docents
Docents

Dr.sc.ing.

16.05.72

2000

Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.

15.10.32
17.10.28
20.09.74
05.02.36

1993
1962
2000
1965

Docents (pr.)
Docents (pr.)
Docents (pr.)
Pētnieks
Asistents
Asistente
Pētniece
Asistente

M.sc.ing.
M.sc.ing.
M.sc.ing.
Dr.sc.ing.

31.07.67
16.02.57
09.03.51
26.07.80

2000
1984
1981
2005

Dr.sc.ing.

06.12.64

2004

Dr.sc.ing.

20.10.72

2007

Asistents

Dr.sc.ing.

29.07.80

2004

Kopā 22
3 ar maģistra grādu un 19 ar Doktora grādu. 86% no ievēlēta akadēmiskā personāla ir ar doktora
grādu.

2.pielikums

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades
biogrāfijas

CURRICULUM VITAE
Profesors ANDRIS KRĒSLIŅŠ
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktors
Telefons: 29284950
Telefons / fakss: 67615191
E-pasts: kreslins@bf.rtu.lv
http://www.lza.lv/scientists.htm
Dzimis: 1938.g.25.martā Rīgā
Izglītība / kvalifikācija
9. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris specialitātē “Siltumapgāde, gāzes
apgāde un ventilācija”, 1962
10. Sanitārtehnikas zinātniski pētnieciskais institūts (Maskava), Tehn.zin.kand., 1967
11. Maskavas Inženierceltniecības institūts, Tehn.zin.doktors, 1993
12. Latvijas Zinātnes padome, Dr.habil.sc.ing., 1992
Profesionālā pieredze
1. Projektēšanas organizācijas Rīgā, 1956 – 1967
2. Rīgas Politehniskais institūts (kopš 1990 – Rīgas Tehniskā universitāte), Docents,
3. 1967 – 1976; Katedras vadītājs, 1976 – 2003, Profesors, kopš 1984, Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģijas institūta direktors, kopš 1993
- Helsinku Tehniskā universitāte, zinātniskais līdzstrādnieks – stažieris, 1970 – 1971;
Dienvidu Krasta Politehniskais institūts (Londona), zinātniskais līdzstrādnieks –
stažieris, 1975
1. Drēzdenes Tehniskā universitāte, viesprofesors, 1984; Helsinku Tehniskā
universitāte, viesprofesors, 1986; Vroclavas Politehniskais institūts, viesprofesors, 1988
2. Eiropas Komisijas Enerģētikas centrs Rīgā, direktors, 1992 – 1993
3. Enerģētikas Valsts ministrs V.Birkava valdībā, 1993 – 1994
4. SIA ”Termoaudits”, direktors, valdes loceklis, 1997 - 2008
Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
- Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS),
prezidents, 1991 – 1999; viceprezidents, kopš 1999 - 2008
- Promocijas padome “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas “ un
“Siltumenerģētika” apakšnozarēs, priekšsēdētājs, kopš 1992
- Latvijas Zinātņu akadēmija, korespondētājloceklis (enerģētika), 1992
Pasaules Enerģijas padomes WEC (World Energy Council) Latvijas Nacionālā komiteja, valdes loceklis, kopš
1995
1. BO VSIA “Latvijas Standarts”, Standartizācijas Tehniskā Komiteja LVS/STK-1
“Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, priekšsēdētājs, kopš 1997
13. Starptautiskā Ekoloģijas un Dzīvības Aizsardzības Zinātņu akadēmija (International
Academy of Ecology and Life Protection Sciences), īstenais loceklis (akadēmiķis), 1999
4. Starptautiskā Aukstumtehnoloģiju akadēmija, akadēmiķis, 2001

Datums:

Paraksts:

CURRICULUM VITAE
Anatolijs Borodiņecs

Dzimšanas datums un vieta:1980.gada 26.jūlijs, Rīgā, Latvijā
Personas kods:
260780-11240
E-pasta adrese:
anatolijs.borodinecs@rtu.lv
borodinecs@bf.rtu.lv

Izglītība un zinātniskie grādi:
2005.– 2007. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte – inženierzinātņu doktora grāds
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās.
2004. – 2005. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte – inženierzinātņu maģistra grāds
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās.
2001. – 2004. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte – inženiera kvalifikācija
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā.
1995. - 2000. Rīgas Celtniecības koledža – ēku inženiertehnisko iekārtu montāžas darbu vadītājs.
1987. – 1995. Rīgas 88. vidusskola
Profesionālā pieredze
Kopš 2006 g. oktobra
2005. g. septembris – līdz šīm laikam
2004. g. jūlijs – 2006.g.septembris
2003. g. septembris – 2006.g.septembris
2002. g. un 2000. g. vasara
2001. g. janvāris - oktobris

SIA „RIX Dimensija” valdes priekšsēdētājs.
Rīgas Tehniskā universitāte, asistents/pētnieks
Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā.
SIA “Gāze – komunālserviss”, gāzes apgādes sistēmu
projektētājs.
SIA “Termoaudits”, inženieris.
Veikals “Rosses”, ASV, pārdevējskonsultants
SIA “LM būve”, montētājs

Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
Kopš 2006g. jūlija

Rīgā, 2008. gada 04. novembris

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru
savienība (LSGŪTIS).
Anatolijs Borodiņecs

CURRICULUM VITAE

ANTRA KUNDZIŅA
Dzimšanas datums: 06.12.1964.
Telefons: +371 29411618; e-pasts: antra.kundzina@datakom.lv; antrak@latnet.lv
Izglītība:
-

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. Ing.) specialitātē „Siltuma,
gāzes un ūdensapgādes tehnoloģija”, 2007.
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu maģistrs (M. sc. Ing.) specialitātē „Siltuma,
gāzes un ūdensapgādes tehnoloģija”, 2004.
Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija), Diplomēts inženieris (Dipl. Ing.) specialitātē
„Enerģētikas iekārtas”, 1989.

Profesionālā pieredze
-

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju
institūts, zinātniskais asistents/pētnieks, no 2004.
SIA DATAKOM, Konsultāciju un projektu departamenta vadītāja, no 2001.
SIA EEE, Projektu vadītāja, 1994.-2001.
Latvijas Enerģētikas Aģentūra, Eksperte centralizētajā siltumapgādē, 1994.
Enerģētikas Ministrija, Inovāciju tehniskais centrs, Eksperte Efektivitātes un enerģijas
resursu departamentā, 1989.-1993.

Profesionālās aktivitātes
Konsultants Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā; piedalījusies „Koģenerācijas stacijās
saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 MW saražotās elektroenerģijas
tarifu aprēķināšanas metodikas” izstrādē

2008. gada 05. novembrī

CURRICULUM VITAE
ARTURS LEŠINSKIS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta asociētais profesors
Telefons: 29231318
Telefons / fakss: 67615191
E-pasts arturs@lafivents.lv
Dzimis: 1953.g.28.martā Rīgā
Izglītība / kvalifikācija
1. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris specialitātē “Siltumapgāde, gāzes
apgāde un ventilācija”, 1976.
2. Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra 1978. -1981., Tehn.zin.kand., 1985.
3. Rīgas Tehniskā universitāte, Tehn.zin.doktors, 1992
Profesionālā pieredze

1.
2.
3.
4.

1. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, kopš 1976.
2. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Būvniecības katedras vadītājs, 1987.-1994.
SIA LAFIVENTS direktors, 1995.-2004.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes asociētais profesors, kopš 2003.
SIA LAFIVENTS valdes priekšsēdētājs, kopš 2004.
Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta asociētais profesors,
kopš 2004.

Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
1. Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS),
valdes loceklis, kopš 2006.
1. BO VSIA “Latvijas Standarts”, Standartizācijas Tehniskā Komitejas LVS/STK-1
“Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” loceklis, kopš 2007
4. Amerikas apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru savienības biedrs, kopš 1998.

Datums: 2008. gada 11. novembris

Paraksts:

CURRICULUM VITAE
Profesors Boriss Gjunsburgs
Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras vadītājs
Telefons: 67089253
Telefons/fakss: 67089084
E-pasts: gjunsburgs@bf.rtu.lv
Dzimis 1940. gada 11. jūlijā
Izglītība / kvalifikācija
1. Saratovas Politehniskais institūts, diplomēts inženieris, 1963
2. Saratovas Politehniskais institūts, inženierzinātņu doktors, 1969
Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•

Asistents, lektors, docents, dekāna vietnieks, asoc.profesors, profesors, katedras vadītājs
Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedrā, 1970 – līdz šim laikam
Budapeštas Tehniskā universitāte (Ungārija), Ūdensapgādes katedra , 1979-1980
Maskavas Valsts universitāte (Krievija), 1987
Stokholmas Karaliskā Tehnoloģijas Universitāte (Zviedrija), Būvniecības fakultāte,
Hidraulikas laboratorija, 1988-1989
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
a) Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS), loceklis,
kopš 1991
b) Promocijas padome „Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās”, loceklis, kopš 2005
c) RTU senāta loceklis, kopš 2005
d) Studiju kvalitātes un programmas senāta komisijas loceklis, kopš 2005

Datums:

Paraksts:

CURR ICU LUM

VITAE

Docents IVARS PLATAIS
A/s “Latvijas Gāze” Mācību centra vadošais inženieris – lektors
Telefons: 29481785
Fakss: 67149368
E-pasts: ivars.platais@lg.lv
Dzimis: 1932.g. 15.oktobrī Bauskā
Izglītība / kvalifikācija
- Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris – celtnieks – sanitārtehniķis, 1967
- Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas inženierzinātņu doktors, 1993
Profesionālā pieredze
-

Rīgas gāzes saimniecība (meistars, inženieris, dienesta vadītājs, pārvaldes priekšnieka
vietnieks, galvenais inženieris), 1959 – 1973
Rīgas gāzes tresta pārvaldnieks, 1973 – 1988
R.a. “Latvijas gāze” ģenerāldirektora pirmais vietnieks – galvenais inženieris, 1988 – 1992
A/s “Latvijas Gāze” Mācību centra vadītājs, 1992 – 2005
A/s “Latvijas Gāze” Mācību centra vadošais inženieris – lektors, no 2005

-

Profesionālās aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
§
§
§

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS), Valdes
loceklis
Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS)
Būvspeciālistu sertificēšanas centra administrātors, no 1993
BO VSIA Latvijas Standarts, Standartizācijas Tehniskā Komiteja Nr. 1 “Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģija”, priekšsēdētāja vietnieks.

2008.gada 11.novembrī
I.Platais

CURRICULUM VITAE

Prakt. doc. MĀRIS KALVĀNS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Telefons: 29358482
Telefons 67568956
E-pasts: maris.kalvans@lg.lv
Dzimis: 1967. g. 31. jūlijā Siguldā
Izglītība / kvalifikācija
• Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistrs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās,
2002

Profesionālā pieredze
• Projektēšanas institūts a/s “Agroprojekts” Rīgā, 1987 – 1992
• Rīgas Tehniskā universitāte, Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedra, lektors 2003-2005, prakt.
doc. kopš 2006
• Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”, kopš 1992
Datums: 04.11.2008

Paraksts:

CURRICULUM VITAE
Profesors, Dr.habil.sc.ing. PĒTERIS ŠIPKOVS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta profesors
Telefons: 29126258
Telefons / fakss: 67553537
E-pasts: shipkovs@edi.lv
http://www.lza.lv/scientists.htm
Dzimis: 1944.g. 16. jūnijā, Gulbenē
Izglītība / kvalifikācija
14. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris, 1971.
15. Beidzis LZA aspirantūru „Vispārīgā enerģētikā”, 1980.
16. PSRS VAK – tehnisko zinātņu kandidāts. Gruzijas Enerģētikas un hidrotehnisko būvju ZPI.
Disertācija „Siltumapgādes kombinētās shēmas lauksaimnieciskajā ražošanā”, 1986.
17. PSRS VAK vecākā zinātniskā līdzstrādnieka diploms specialitātē „Enerģētiskās sistēmas un
kompleksi”, 1991.
18. Dr.sc.ing., LZA FEI promocijas padome, 1992.
19. Dr.habil.sc.ing., aizstāvējis disertāciju: „Kombinētās energoapgādes ar alternatīviem energoresursiem
sistēmu pētījumi”, 1993.
20. Latvijas Zinātņu akadēmija, korespondētājloceklis (enerģētika), 2000.
Profesionālā pieredze
5. Latvijas Lauksaimniecības elektrifikācijas ZPI vec. Inženieris, 1971-1973.
6. LZA FEI vec. inženieris un jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1973. – 1982.
7. LZA FEI zinātniskās grupas vadītājs, 1982. – 1986.
8. LZA FEI zinātniskais līdzstrādnieks, 1986. – 1987.
9. LZA FEI zinātniskais sekretārs, 1987. – 1994.
10. FEI zinātnisko grantu un projektu vadītājs, profesors, 1991. – līdz šim.
11. SIA „Energi-R” direktors, valdes loceklis, 1992. – līdz šim
12. Latvijas Enerģētikas aģentūras direktors, 1994. – 1997.
13. Latvijas Energoekonomijas aģentūras direktors, 1997. – 2007.
14. FEI Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs, 1997. – līdz šim.
Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
- LZA FEI aspirantūras vadīšana un programmu izstrāde, 1987. – 1994.
- „International Solar Energy Society” loceklis (Freiburga, Vācija), 1993. – līdz šim.
- Bakalauru, inženieru, maģistru un doktoru darbu vadītājs, 1994. – līdz šim.
- Biznesa Augstskola „Turība”, maģistratūras programmas direktors, 1999. – 2000.
- Promocijas padome „Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas” un „Siltumenerģētika” apakšnozarēs,
zinātniskais sekretārs, 2001. – līdz šim.
- Fizikas un tehniskas zinātņu nodaļas padomes loceklis, 2004.- līdz šim.
- Latvijas Zinātnes padomes eksperts, 2002. - līdz šim.
- Rīgas pilsētas ekspertu konsultatīvas padomes vadītājs un eksperts, 2002. - līdz šim.
Datums:

Paraksts:

CURRICULUM VITAE
ROBERTS NEILANDS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta,
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asistents
Telefons: 29180668
E-pasts: roberts.neilands@rtu.lv
Dzimis: 1980.g.29.jūlijā, Rīgā

Izglītība/ kvalifikācija
21. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu bakalaurs būvzinātnē, 2001
22. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu maģistrs “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas”,
2004
23. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu doktors “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas”,
2008
Profesionālā pieredze
24. Tehniķis, inženieris, projektu vadītājs, Sia “Hidro Standarts”, 1999-2004
25. Asistents, RTU, Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā, 2008-šim brīdim
26. Pētnieks, RTU, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju intitūtā, 2006-šim brīdim
Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
27. International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR) biedrs

Publikācijas
12 publikācijas par tēmu: vietējais izskalojums plūdu laikā pie inženierbūvēm (krasta balsti, taisnie un
eliptiskie dambji, ūdens ņemšanas būves) upes palienā, un plūdu postījumu riska novērtēšana inženierbūvēm.

Datums:

Paraksts:

CURRICULUM VITAE
Profesors TĀLIS JUHNA
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katderas
Asociēts profesors
Telefons: 29226441
Telefons / fakss: 67089085
E-pasts: Talis.Juhna@rtu.lv
Dzimis: 1972.g. 22.janvārī, Rīgā
Izglītība / kvalifikācija
• Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktors (pielīdzināts ar promocijas padomes P-12
lēmumu nr. 04/01-110). Disertācijas nosaukums: "Dzeramā ūdensapgāde no ūdensgūtnēm ar augstu
humīnvielu saturu", 2002.
• Luleå Tehniskā universitāte, Zviedrija, inženierzinātņu doktors, 2002.
• Luleå Tehniskā universitāte, Zviedrija, licenziāta grāds, 1999.
• Stokholmas Karaliskā Tehniskā universitāte, Zviedrija, zinātņu maģistrs, 1997.
• Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, bakalaurs, 1994.
Profesionālā pieredze
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīgas pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens", tehniskais inženieris, 1991-1996
Konsultants vairākos vietējos un starptautiskos projektos par dzeramā ūdens, atkritumu saimniecības
un dzesēšanas sistēmu rehabilitāciju un būvniecību Latvijā, 1996-2003
Rīgas Tehniskā universitāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, zinātniskais
līdzstrādnieks, 1996-2002
Rīgas Tehniskā universitāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, lektors,1999-2002
Rīgas Tehniskā universitāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, docents,2002-2005
Rīgas Tehniskā universitāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, asociēts profesors, kopš
2005
Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultātes zinātņu prodekāns, kopš 2005.
Rīgas Tehniskā universitāte, Būvzinātnes centra izpilddirektors, kopš 2005.

Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
•
•
Datums:

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS), komisijas loceklis,
kopš 2003
Promocijas padomes “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas” apakšnozarē, padomes loceklis,
kopš 2005
Paraksts:

Docents Romāns Neilands
Pasniedzējs, Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedra
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts
Āzenes iela 16-263
LV-1048, Rīga, Latvija
Tel.: +371 7612045; +371 2203335
Fax: +371 7614432
E-mail: Romans.Neilands@hidrostandarts.lv
Dzimis 1951. gada 9. martā
Izglītība, kvalifikācija
1976-1981
1985-1986
1992-1993

Profesionālā pieredze
1975 – līdz šim laikam
1990-1993
1993-līdz šim laikam

Rīgas Politehniskais institūts,
diplomēts inženieris.
Rīgas Politehniskais institūts,
inženierzinātņu inženieris.
Rīgas Tehniskā universitāte,
t.zin.maģ.
Labor., laborat. vad., asistents, lektors, docents, Ūdens inženierijas un
tehnoloģiju katedrā
PU „Rīgas ūdens” , tehniskais uzraugs
SIA „Hidrostandarts”, tehniskais direktors
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības
biedrs

Publikācijas
Profesionālās darbība (Notekūdens attīrīšana, hidrodinamika, plūsmas mehānika [upes])
Publicēti vairāk nekā 20 raksti
Pedējie un svarīgākie no tiem:
• Gjunsburgs, B. & Neilands, R. 2004. Local velocity at bridge abutments on plain rivers. In Greco,
Carravetta & Della Morte (eds), Proc. River Flow 2004, Napoli, Italy, 23-25 June, vol. 1: 443-448.
London: Taylor & Francis Group.
• Gjunsburgs, B. & Neilands, R. 2005. Scour development at the abutments during the floods. In Cygas &
Froehner (eds), Proc. 6th Intern. Conf. Environmental Engineering. Ebviromental Protection. Water
Management and Hydraulics, Vilnius, Lithuania, 26-27 May 2005, vol. 1: 362-366. Vilnius: Technika.
• Gjunsburgs, B. & Neilands, R.R. 2006. Scour development and bridge abutment safety during the floods.
In Aigner (eds), Proc. Intern. Conf. Flow Simulation in Hydraulic Engineering, Dresden, Germany, 9-11
March 2006.
• Gjunsburgs, B. & Neilands, R. & Kreslins, A. 2005. Abutment scour development during the floods. In
Schmidt (eds), Proc. Hydrotechnical Engineering: Cornerstone of a Sustainable Enviroment; 17th
Canadian Hydrotechnical Intern. Symp., Edmonton, Alberta, 17-19 August 2005: 593-601. Montreal:
CSCE/SCGC.
• Gjunsburgs, B. & Neilands, R. & Neilands R.R. 2004. Scour development at bridge abutments on plain
rivers during the flood: analysis ot the method. In Chiew, Lim & Cheng (eds), Proc. 2nd Intern. Conf.
Scour and Erosion, Meritus, Mandarin, Singapore, 14-17 November 2004, vol. 1: 199-206. Singapore:
Stallion Press.

CURRICULUM VITAE
MSc. Guntis KLĪVE
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras praktiskais docents
Tālrunis: +371 2635 3424
Tālrunis / fakss: +371 6708 9253
E-pasts: guntis.klive@rtu.lv
Dzimis: 1957.g. 16. februārī Rīgā
Izglītība / kvalifikācija
* Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris specialitātē “Ūdensapgāde un kanalizācija”, 1981;
* Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierzinātņu maģistrs būvniecībā, 1993;
* Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu projektēšanā (Nr. 50-32).

Profesionālā pieredze
•
•
•
•

Projektēšanas organizācija “Pilsētprojekts” Rīgā, 1981– 1984;
Rīgas Politehniskais institūts 1984 – pašreiz (kopš 1990 – Rīgas Tehniskā universitāte), Praktiskais
docents;
SIA ”Hidro standarts”, Rīgā, projektēšanas nodaļas vadītājs 1994 – pašreiz;
SIA ”Jūrmals ūdens”, Jūrmalā, Projektu ieviešanas vienības tehniskais konsultants 2004 – pašreiz.

Profesionālas aktivitātes un dalība profesionālās organizācijās
•

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) biedrs;

Datums:

Paraksts:

CURRICULUM VITAE

ANTRA KUNDZIŅA
Dzimšanas datums: 06.12.1964.
Adrese: Maskavas 279/4 - 59, Rīga LV - 1063
Telefons: +371 29411618; e-pasts: antra.kundzina@datakom.lv; antrak@latnet.lv
Izglītība:
-

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. Ing.) specialitātē „Siltuma,
gāzes un ūdensapgādes tehnoloģija”, 2007.
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu maģistrs (M. sc. Ing.) specialitātē „Siltuma,
gāzes un ūdensapgādes tehnoloģija”, 2004.
Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija), Diplomēts inženieris (Dipl. Ing.) specialitātē
„Enerģētikas iekārtas”, 1989.

Profesionālā pieredze
-

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju
institūts, zinātniskais asistents/pētnieks, no 2004.
SIA DATAKOM, Konsultāciju un projektu departamenta vadītāja, no 2001.
SIA EEE, Projektu vadītāja, 1994.-2001.
Latvijas Enerģētikas Aģentūra, Eksperte centralizētajā siltumapgādē, 1994.
Enerģētikas Ministrija, Inovāciju tehniskais centrs, Eksperte Efektivitātes un enerģijas
resursu departamentā, 1989.-1993.

Profesionālās aktivitātes
Konsultants Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā; piedalījusies „Koģenerācijas stacijās
saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 MW saražotās elektroenerģijas
tarifu aprēķināšanas metodikas” izstrādē

2008. gada 05. novembrī

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
( Curriculum vitae )
Vārds, uzvārds
ANITA LANKA
Personas kods:
060250 – 13076
Dzimšanas vieta:
Rīga
Adrese:
Jūrmalas 48, “Piņķi”, Babītes pag. Rīgas raj.
Telefons,e-pasts:
9275506 anita.lanka@neonet.lv
Pārvalda svešvalodas:
Krievu, angļu
Izglītība:
LVU Filoloģijas fakultāte
Zinātniskie grādi:
1990. Pedagoģijas zinātņu kandidāte
1993. gadā nostrificēta par Pedagoģijas zinātņu doktori.

Darba pieredze:

1977 - 1983

Rīgas 28. vidusskolas, Rīgas
49. vidusskolas skolotāja
1983 – 1990 Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts, zin. līdzstr.
1990 – 1992 Izglītības attīstības institūts,
Pirmsskolas un sākumskolas
katedras docente
1992 – 1994 Rīgas 1. kristīgās skolas direktora
vietniece mācību un zin. pētn.darbā
1994 – 1995 RPIVA sākumskolas katedras
vadītāja, docente
1995 – 1998 LU Pedagoģijas un psiholoģijas
fakultātes docente,
DPU Latviešu valodas katedras
docente,
RTU Humanitārā institūta
docente
Kopš 2002. gada
RTU Humanitārā institūta
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asoc.prof. un
pasniedz sekojošus studiju
priekšmetus:
Mācīšanās metodika
Augstskolu didaktika
Pedagoģiskās domas vēsture
Pedagoģiskais process
Audzināšanas teorija
Pieaugušo izglītības teorija
No 2002.gada janvāra ir RTU Humanitārā institūta
direktore

A.Lanka
Rīga, 2007.g.

CURRICULUM VITAE
Airisa Šteinberga
Dzimusi:
Tautība:
Ģimenes stāvoklis:
Dzīves vieta:

1968. gada 5. martā, Rīgā.
latviete
precējusies, divi dēli.
Priežu 9, Garciems „Mežciems”, Carnikavas pag.,
LV -2163, tel.7905034, mob. tel. 6178824, e-mail:
airisasteinberga@inbox.lv
Izglītība:
1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un
ķīmijas pasniedzējas kvalifikāciju.
1994. gadā absolvējusi LU maģistratūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu.
1997. gadā ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu.
Galvenās darba vietas:

Rīgas 9. maiņu vidusskola, skolotāja,. 1986. - 1988.
Ādażu vidusskola, psihologs, 1988. - 1990.
Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. - 1999.
RTU, lektore, 1994. - 1998.
RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente
kopš 1998. gada.

Mācību programmas; Vispārīgā un personības psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Svešvalodas:

krievu un vācu.

Zinātniskās intereses: attīstības psiholoģija.

Airisa Šteinberga

Rīga, 2007.g.

CURRICULUM VITAE
Sandra Gudzuka
Dzimšanas datums:
Personas kods:

1958.g.28.aprīlis
280458-12753

Izglītība:

1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
psiholoģijas maģistre
1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte,
Psiholoģijas fakultāte psihologa pasniedzēja
diploms
1976. – Rīgas 49.vidusskola

Darba vieta:

RTU, HI Pedagoģijas un psiholoģijas katedras
docente ( praktiskā)
Mācību kursi : Saskarsmes pamati; Psiholoģija;
Saskarsmes psiholoģija; Organizāciju
Psiholoģija.

Svešvalodu prasme: Krievu, angļu
Līdzdalība projektos
2006-2007 ESF projekts “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”.
2003-2004 LZP grants nr.03.1016 “Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā”.
2004. LR Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts “ Studējošās jaunatnes attieksme
pret augstāko militāro karjeru”.
1995. – 2005. Latvijas biznesa skola. Konsultante. Lektore. Personāla atlase, novērtēšana,
apmācība. Lattelekom darbinieku apmierinātības un darba motivācijas pētījums.2001.-2003.
1991.- 2003.
Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos, Fokusa grupu vadīšana (
“Baltijas Datu Nams”, SKDS, ADM un citur ).
1997.- 1998.g. VND “Lietišķās psiholoģijas” metodiskā semināra vadīšana un programmas izveide
Darba meklētāju klubu lektoriem.
1996.- 1997.g. “Saskarsmes mākslas” eksperimentālas programmas izveide skolām.
1994.- 1995.g. VAS “Saskarsmes” programmas izstrāde un ierēdņu apmācība.

Rīgā, 2007.g.

Sandra Gudzuka

CURRICULUM VITAE
Uzvārds....... .............................
Vārds ......................................
Dzimšanas laiks un vieta .........
Pavalstniecība .........................

BULAVS
FELIKSS
1938. gada 30. maijs, Rīga
Latvijas

Informācija par izglītību un kvalifikācijas piešķiršanu:
Beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas-matemātikas fakultāti 1962. gadā, iegūta matemātiķa
kvalifikācija.
Aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju ‘’ Orientēti armētu plastiku ilglaicīgā stiprība
plaknes slogojuma gadījumā ‘’ LZA Fizikāli - tehniskās nodaļas zinātniskajā padomē 1969. gadā
materiālu pretestības un būvmehānikas specialitātē.
Aizstāvējis tehnisko zinātņu doktora disertācija ‘’Armētu plastiku strukturālā mehānika īslaicīga un
ilglaicīga slogojuma gadījumā ‘’ Maskavas būvkonstrukciju institūtā 1988. gadā būvmehānikas
specialitātē.
Ar Latvijas Zinātnes padomes 1992. gada 9. janvāra lēmumu Nr. 29-3-3 piešķirts habilitētā
inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds.
Ievēlēts 1999. gadā par RTU būvmehānikas profesoru.
Piešķirts: 1990. gadā būvmehānikas katedras profesora zinātniskais nosaukums;
1989. gadā tehnisko zinātņu doktora zinātniskais grāds;
1986. gadā būvmehānikas katedras docenta zinātniskais nosaukums;
1979. gadā tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds,
1979. gadā vecākā zinātniskā līdzstrādnieka zinātniskais nosaukums;
Informācija par darbu:
Kopš 1999. g.
Rīgas Tehniskās universitātes būvmehānikas profesors.
1989. - 99. g.
RTU Būvmehānikas katedras profesors un vadītājs.
1984. - 89. g.
RTU Būvmehānikas katedras docents.
1981. - 84. g
RTU Būvmehānikas katedras vecākais pasniedzējs.
1976. - 81. g.
Kompozīto materiālu mikromehānikas laboratorijas sektora vadītājs.
1963. - 76. g.
LZA Polimēru mehānikas institūta jaunākais, vecākais zinātniskais
līdzstrādnieks.
1961. - 63. g.
LZA Arhitektūras un celtniecības institūta vecākais inženieris - grupas
vadītājs.
Sākot ar 1970, gadu vairāk kā 30 zinātnisko līgumdarbu izpildītājs un vadītājs
kompozito materiālu mehānikā.
Darba savienošanas kārtā laikā no 1960.gada līdz 1963. gadam matemātikas un fizikas skolotājs
Rīgas 3. un 20. vidusskolās, bet 1964./ 65. m. g. matemātikas pasniedzējs LVU, 1965./ 66. m.g.
matemātikas pasniedzējs RPI.
Zinātniskā darba virziens:
Kompozīto materiālu un konstrukciju mehānika.
Zinātniskās publikācijas:
108 zinātniskie darbi, to skaitā 6 zinātniskas monogrāfijas krievu, vācu un angļu valodās.
Svarīgākās zinātniskās publikācijas:
• M. Skudra, F. Ya. Bulavs, M. R. Gurvich, A. A.Kruklinsh. Structural Analysis of Composite
Beam Systems.- Technomic Publishing Co., USA, 1991. p.296.

• M. Skudra, F. Ya. Bulavs . Composite Beam Structures.- International edition ″Handbook
of Composites″ ( Vol. 2), North - Holland Publishers, 1989, pp. 393-462.
• Я. Булавс. Микромеханика ползучести монослоя. Машиностроение (Энциклопедия в
сорока томах), Том 1-3, Кн. 1, Разд. 5, Гл. 5.1.4, под. ред. К.С.Колесникова, Москва, 1994,
с. 288 - 291.
• M. Skudra, F. Ya. Bulavs. Strength and Creep Micromechanics. Mechanics of Composites,
Mir Publishers, Moscow,1982, pp.77-109.
• М. Скудра Ф.Я. Булавс. Структурная теория армированных пластиков.- Рига. 1978.192 c.
• М. Скудра Ф. Я. Булавс. Прочность армированных пластиков.- Москва, Химия,
1982.- 216 c.
• Skudra, F. Bulavs, K. Rocens. Kriechen und Zeitstandverhalten Verstärkter Plaste. VEB
Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1975, 215 S.
Pēdējās metodiskās publikācijas:
1. F. Bulavs, I.Radiņš. Būvmehānika. Statiski nenoteicamas sistēmas. RTU izdevniecība, Rīga,
2003, 172 lpp.
2. F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika. Statiski noteicamas sistēmas. RTU izdevniecība, Rīga, 2004,
167 lpp.
3. F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika. Ievadkurss. Lekciju konspekts būvniecības specialitāšu
studentiem. RTU izdevniecība, Rīga, 2006, 205 lpp.
4. F.Bulavs, I.Kiščenko, I.Radiņš Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes. . RTU izdevniecība,
Rīga, 2007, 117 lpp.
Aktivitātes:
• Latvijas Zinātnieku savienības biedrs,
• Latvijas Nacionālās Mehānikas Komitejas loceklis,
• Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas loceklis,
• no 1992.g. līdz 1998. g. divu RTU habilitācijas padomju loceklis būvniecības un
cietvielu mehānikas nozarēs,
• RTU Būvniecības fakultātes Domes loceklis,
• vadījis četru tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju izstrādāšanu.
Prasmes: darbs ar datoru,
valodas.

programmēšanas valoda Pascal, pārvaldu latviešu, krievu un vācu

Intereses: mūzika (vokālā māksla).
Adrese:
Darba:

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV1658, Latvija
Tel.: +371 7 089262; Fax: 371 7 089121
e-mail: felix@bf.rtu.lv

Mājas:

A. Deglava iela 22-a dzīv. 2
Rīga, LV1009, Latvija
Tel.: +371 2 272709

Curriculum vitae
Profesors Andrejs Koliškins
Personas kods 251054 – 10737. Dzimis Tallinā.
Dzīvo Rīgā, Ciemupes ielā 1 – 55.
Beidzis RPI (1976) un RPI aspirantūru (1979).
Matemātikas doktors, diploms C – D Nr. 000049, 7. XII 92.
Specialitāte: diferenciālvienādojumi un matemātiskā fizika, matemātiskā modelēšana.
Strādā RPI/RTU kopš 1978. g. (asistents 1980, vec. pasniedzējs 1984, docents 1990, asociēts
profesors 1999, profesors 2002).
Matemātiskās modelēšanas profesora grupas vadītājs (1999.g. – 2002.g.).
Inženiermatemātikas katedras vadītāja vietnieks.
RTU DITF Domes loceklis.
Rīgas Biznesa Skolas Domes loceklis.
Pedagoģiskā darba stāžs – 29 gadi.
Kopējais publikāciju skaits – 122.
Kopš 1993. g. piedalījies 20 zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Piedalās tēmās 96.0539,
01.0578, 04.1239
Latvijas matemātikas biedrības, Amerikas matemātikas biedrības (AMS) un Kanādas lietišķās
matemātikas biedrības (CAMS) biedrs.
No 1993. gada līdz 2002. gada 30.jūnijam biju ievēlēts par “Adjunct Professor” Otavas Universitātē
(Kanāda) matemātikas un statistikas katedrā.
Esmu 3 monogrāfiju un vairāku zinātnisko darbu, kas ir publicēti Latvijā un ārzemēs, līdzautors. Ir
viena izgudrojuma patents, kas reģistrēts Latvijas patentu pārvaldē. Mans uzvārds tiek minēts
grāmatā “Marquis Who`s Who in the
World”, 12th Edition, 1995.

Dzīves un darba gājums
Vārds, uzvārds:

Māris KNITE
Dzimis:

1955.g. 2. aprīlī Dobelē, Latvijā
personas kods: 020455-11824

Darba vieta un
amats:

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātenes un lietišķas
ķīmijas fakultātes, Tehniskās Fizikas institūta valsts profesors;
RTU Cietvielu fizikas profesora grupas vadītājs;
RTU Tehniskās fizikas institūta direktors;
RTU Senāta priekšsēdētājs

Zinātniskās
intereses:

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

Valodas:

latviešu, vācu, krievu, angļu

Izglītība:

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

Nodarbošanās:

06.2003.- 06.2006.
10.1999.-

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

Citas aktivitātes:

10.1991 - 08.1992.g. stažējies Austrijā, Vīnes Universitātes
Eksperimentālās fizikas institūtā (rezultātā publicēts raksts - M. Knite, W.
Schranz, A.Fuith and H.Warhanek, J.Phys.: Conden Mater., 5, 1993, p.
9099-9104.).
06.1997.g. piedalījies starptautiskos muitas darbinieku instruktoru kursos
“The regional train-the-trainers course on nuclear materials for Customs
trainers of Eastern and Central Europe” Austrijā, Austrijas Muitas
akadēmijā un Seibersdorfas kodolpētījumu centrā.
12.2002.g. piedalījies European Graduate School Germany/Polen/Latvia
darba grupā “Materials and design aspects of surfaces and interfaces”,
Institut fuer Werkstofftechnik Kunststof- und Recyclingtechnic, Kassel
Universitaet, Germany.
07.2004. Darbs Austrijā Vīnes Universitātē “BILATERAL
AGREEMENT for the academic year 2004/2005 Socrates programme:
HIGHER EDUCATION (ERASMUS)”, topic taught “Physics of
Materials” ietvaros.
LZP finansēto zinātnisko projektu
Nr. 96.0538 “Ar lāzera starojumu inducētu fāžu pāreju mehānismu
pētījumi silicīdus saturošās daudzslāņu struktūrās” vadītājs,
Nr. 01.0576 “Aktīvi polimērkompozīti un daudzslāņu struktūras: izstrāde,
īpašības un inducētie efekti” vadītājs,
Nr. 04.1240 “Funkcionālie mikro- un nanokompozīti kā sensormateriāli:
dizains, izgatavošana un fizikālo efektu pētīšana” vadītājs.
LZP sadarbības projekta sadaļas
Nr. 02.0003.4.4 “Jaunas paaudzes metālu, polimēru un kereamikas
nanokompozīti” atbildīgais izpildītājs,
LV IZM valsts programmas projekta
Nr, V7061 „Funkcionālo materiālu/kompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde
un īpašības” apakšprojekta vadītājs,
LZP sadarbības projekta
Nr. 05.26.1 „Nanomateriāli un nanotehnoloģijas” apakšprojekta
vadīdājs,
LZP sadarbības projekta
Nr. 06.29.4 apakšprojekta “Daudzfunkcionāli elektroaktīvi nanokompozīti”
vadītājs,
Eiropas sociālā fonda līdzfinansēta projekta
Nr. 2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007
“Multimēdiju mācību materiālu izstrāde vispārīgo dabas zinātņu
priekšmetos” vadītājs
2001., 2002.,2003.g. starptautisko konferenču “International Workshop on
New Approaches to High-Tech: Nondestructive Testing and Computer
Simulations in Science and Engineering” (NDTCS) starptautisko
padomnieku komitejas loceklis.

SPIE, EMRS, Latvijas Zinātnieku Savienības, Latvijas Fizikas biedrības un
Latvijas Profesoru asociācijas biedrs,

RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas profesoru padomes
priekšsēdētāja vietnieks
06.2004. -

RTU Promocijas padomes materiālzinātnes nozarē
P-18 priekšsēdētājs
11.2004.LZA korespondētājloceklis
09.2006. - Eksperts materiālu fizikā COST (European Cooperation in
the field of Scientific and Technical Research) programmas
apakšprogrammā DC: Materials, Physical and Nanosciences.

Lekciju kursi:

Nozīmīgākās
publikācijas:

•

bakalauratūras studentiem ”Fizika”

•

bakalauratūras studentiem “Materiālu struktūra un īpašības”

•

maģistratūras studentiem “Jauno materiālu fizika”;

•

specialitātes “ Muitas vadība” studentiem ”Fizika”;

•

doktorantiem ”Materiālzinātne”;

•

doktorantiem ”Nanostrukturētu materiālu fizika”;

•

doktorantiem ”Viedo materiālu un sensoru fizika”

1. M.Knite, I.Klemenok, G.Shakale, V.Teteris, J.Zicans,
Journal of Alloys and Compounds, 2007, V434-435, 850853.
2. M.Knite, A.J.Hill, S.J. Pas, V.Teteris, J.Zavickis, Materials
Science & Engineering C, V 26, 2006, 771-775
3. M.Knite, V.Tupureina, A.Dzene, V.Teteris, A.Ķiploka,
J.Zavickis. Chemical Technology, No2 (36), 2005, pp.5-10
4. M.Knite,Valdis Teteris, Aleksandra Kiploka, Jevgenijs
Kaupuzs. Sensors and Actuators. A: Physical, V110/1-3,
2004 p.142-149.
5. M.Knite, V.Teteris, A. Kiploka, I.Klemenoks. Advanced
Engineering Materials, V6, No9, 2004, p.742-746
6. M.Knite, V.Teteris, A.Kiploka. Materials Science &
Engineering C, V23, 2003, p.781-790.
7. M.Knite, G.Mezinskis, L.Shebanovs, I.Pedaja, A.Sternbergs.
Applied Surface Science, V208-209C, 2003, p.378-381.
8. M.Knite, G.Mezinskis, L.Shebanovs, I.Pedaja, A.Sternberg.
Ferroelectrics, V286, 2003, p.321-326
9. M.Knite, V.Teteris, B.Polyakov, D.Erts. Materials Science &
Engineering C, V19, Iss.1-2, 2002, p.15-19.
10. M.Knite, L.Shebanovs, V.Snitka. Proc. SPIE , Vol.4157,
2001, p.208-211.

11. M. Knite, J.Blūms. Proc. of Second European International
Conference on “Physics Teaching in Engineering
Education”, (PTEE 2000), Budapest, Hungary, 2000, 4
pages, http://www.bme.hu/ptee2000/papers/knite.pdf
12. M.Knite, A.Krumins and D.Millers. “Defects and SurfaceInduced Effects in Advanced Perovskites”, Kluwer
Academic Publishers, Vol.77, 2000, p. 405-410.

Adrese:

darbā:

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

Rīgā, 2007.g. 01.novembrī

Māris Knite

Līgas Biezās
dzīves un darba gājums
Personas kods
200735-10633
Dzimšanas vieta Latvija, Mārcienas pagasts
Dzīvesvieta
Rīga, Slāvu iela 15, dz.13
Izglītība
1954. - 1959. - LVU Fizikas un matemātikas fak.,
studente
1970- 1973. - Latvijas ZA Fizikas inst., Matemātikas
laboratorija, aspirante
Zinātniskie grādi un akadēmiskie nosaukumi
1975. - fizikas un matemātikas zinātņu kandidāte
1980. - docenta nosaukums Augstākās matemātikas katedrā
1992. - matemātikas doktora zinātniskais grāds par disertāciju "Dinamisko sistēmu
izšķires problēmas daudzdimensiju telpā"
Nodarbošanās
1962.- 1967. - asistente RPI Augstākās matemātikas katedrā
1967.- 1970. - vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā
1973.- 1978. - vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā
1978.- 1982. - docenta v.i., vēlāk docente RPI Augstākās matemātikas katedrā
1982.- 1987. - RPI Augstākās matemātikas katedras vadītāja, docente RPI Augstākās
matemātikas katedrā
kopš 1987. - docente RPI (vēlāk RTU) Augstākās matemātikas (vēlāk
Inženiermatemātikas) katedrā, vēlāk Inženiermatemātikas institūta
Diskrētās matemātikas un matemātiskās informātikas profesora grupā,
Inženiermatemātikas katedrā.
Zinātniskās publikācijas (skaits)
Raksti zinātn. žurnālos, rakstu sējumos, konferenču tēzes - 13
Citas zinātniskas publikācijas - 3
Publicētā mācību literatūra (skaits)
Mācību līdzekļi - 17
Metodiskie raksti - 3
Akadēmisko kursu programmas - 10
Zinātniski pētnieciskā darbība (tēma)
Diferenciālvienādojumu dinamiskās sistēmas, izšķires problēmu kritēriji daudzdimensiju
telpā
Metodiskā darba galvenie virzieni
1) Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā - "Zvaigzne", 1984.-., 2006.
2) Mācību līdzekļi iestājpārbaudījumiem RTU, 1976.- 2003.
Akadēmiskie kursi
1967.- 2007. - Augstākā matemātika un inženiermatemātika
Publikācijas 2001.- 2007.
1. Līga Biezā, Inta Volodko. Matemātika - 2002 ar atrisinājumie RTU, 2003, 34 lpp.
2. Volodko, A. Āboliņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II.
Jelgava, 2002, 288 lpp.
3. L. Biezā, I. Volodko, Dz. Lūse, V. Gošteine, B. Bunde, N. Orbidāne.

Mathematics. Rīga- 2004., 45 lpp.RTU, 2003, 34 lpp.

Līga Biezā
Curriculum Vitae
Personal code 200735-10633
Date and place of birth: Julijs 20, 1935, Mārcienas pagasts, Latvia.
Permanent address: Slavu street 15 – 13.
Education: Latvian State University (1954- 1959);
Institute of Physics, Latvian Acad. of Sci. (1970-73)doctoral studies.
Scientific grade: Candidate of Phys. & Math (1975),
Dr. math. (1992).
Research field: Qualitative theory of differential equations.
Employment history: Assistant (1962 – 1967) at The Riga Polytechnic
Institute, Department of higher mathematics;
Senior Lecturer (1967- 1978) Department of
higher mathematics;
Assistant professor (1978-1982) Department of
higher mathematics;
Head, Department of higher mathematics (19821987);
Assistant professor (1987-) at the Riga
Technical University (RPI) Depatment of higher
mathematics, Department of Engineering
mathematics.
Publications: Scientific publications – 16, 32 teaching materials.
Akadēmisko kursu programmas- 10.
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Personas dati;
Zanda Lejniece
Dzimusi Rīgā, 1952.gada 26.novembrī
Dzīvo Rīgā, Matīsa ielā 43-25, tālr.mob.26538877
Izglītība:
Beigusi 1977.gadā Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un
Filozofijas fakultātes filozofijas specialitāti.
Diploms Nr. JU 407959
1995.g. beigusi minētās fakultātes maģistratūru filozofijas specialitātē.
Diploms Nr. 001238. Zinātniskā pētījuma tēma „Sabiedriskā progresa
ideja J.G.Herdera filozofijā” (filozofijas vēsture).
Darba pieredze:

Strādā no 1977.gada Rīgas Tehniskajā universitātē par mācībspēku,
pašreiz RTU Humanitārā institūta Filozofijas un socioloģijas katedrā par praktisko
docenti.
Darba vietas adrese: Rīgā, Āzenes ielā 16, 433.ist., tālr. – 7089208
Darba apvienošanas kārtībā epizodiski strādājusi par vieslektori
P.Stradiņa universitātē; Valsts Administrācijas skolā;
Starptautiskajā Estētikas skolā, Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā u.c..
Pasniedz sekojošus kursus: „Lietišķā etiķete”, „Oratora māksla”,
„Prezentācijas prasme” „Sociālās attīstības modeļi”, „Pedagoga
ētika un etiķete” , „Ētika”.
Piedalījusies kā konsultante un pedagogs konkursa „Zemgales Zeltene
2001” organizēšanā, projekta „Rīga 800” zonas „Rīga ēd” izstrādē,
kā arī vadījusi praktiskās nodarbības lietišķās saskarsmes jautājumos
P.Stradiņa Klīniskajā un Rīgas pils.2.slimnīcā, a/s „Latvijas Dzelzceļš” un
„Latvenergo”, Mācību centros, Ceļu satiksmes drošības departamentā, spēļu zāles
„Klondaika” filiālēs un citur.
Papildus izglītība:
Mācījusies LU aspirantūrā (1980.-1983.), stažējusies Latvijas Zinātņu
Akadēmijas Tiesību un filozofijas institūta Filozofijas vēstures sektorā
(1988.g.). Kvalifikāciju papildinājusi Valsts Administrācijas skolas organizētajā
holandiešu speciālistu vadītajā mācību projektā „Saskarsmes ētika” (1995.g.) un
Kopenhāgenas Nila Broka koledžas mācību projektā „Mācīšanās metodes” (1997.g.).
Autordarbi:
Sagatavotas 36 publikācijas; no tām 18 – zinātniskās, 18 –metodiskās, tai skaitā
datorizētās tālmācības kurss „Lietišķā etiķete”.
Sagatavojusi vairākus mācību līdzekļus „Lietišķā etiķete” (lekciju kurss), „Oratoru
māksla” (lekciju kurss),”Prezentācijas prasme” (lekciju kurss), „Apgaismības
filozofija Latvijā”, „Daba un sabiedrība”, „Pedagogs un tā loma auditorijas vadīšana”,
„Dialektikas kategorijas”, „Ētika pedagoga darbā”, „Pedagoga ārējā tēla veidošana
mūsdienu augstskolā”, „Apģērbs – zīme: tradīcijas un novitātes”, „Ētiskie stili
pedagoga darbā” u.c..
Piedalījusies 18 zinātniskajās konferencēs.
Rīgā, 2007.gads

Zanda Lejniece

Referāti un publikācijas:
1. Lejniece Z. Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā. Referāts nolasīts
RTU 42.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada 14.oktobrī.
2. Lejniece Z. Tērps – zīme: tradīcijas un novitātes. Referāts nolasīts RTU
43.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī.
3. Lejniece Z. Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā.
RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 1.sēj.,
Rīga, RTU, 2002, 36.-42.lpp.
4. Lejniece Z. Krāsu nozīme pedagoga imidža veidošanā. Referāts nolasīts RTU
44.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī.
5. Lejniece Z. Tērps – zīme: tradīcijas un novitātes. RTU Zinātniskie raksti.
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga, RTU, 2003,

165.-171.lpp.
6. Lejniece Z. Publiskās uzstāšanā īpatnības augstskolā. Referāts nolasīts RTU
45.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī.
7. Lejniece Z. Krāsu loma pedagoga imidža veidošanas procesā. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 6.sēj., Rīga,
RTU, 2004, 160.-167.lpp.
8. Lejniece Z. Etiķete un tās loma mūsdienu saskarsmē. Referāts nolasīts RTU 46.Starptautiskā
zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī.
9. Lejniece Z. Ētiskās vērtības: to izpausme un loma pedagoga darbā. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga,
RTU, 2005, 84.-92.lpp.
10. Lejniece Z. Mūsdienu etiķete, tradīcijas un novitātes. Referāts nolasīts RTU
47.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2006.gada 13.oktobrī.
11. Lejniece Z. Ētiskie vadības stili pedagoga darbā. RTU Zinātniskie raksti.
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 10.sēj., Rīga, RTU, 2006,
49.-57.lpp.

CURRICULUM VITAE
(DZĪVES UN DARBA GAJUMS)

» Personīgā informācija
Vārds uzvārds:
Info:
Vecums:
Dzimšanas datums:
Dzimums:
Dzimšanas valsts:
Adrese:
Telefons:

Valentīna URBĀNE
docente Darba un civilās aizsardzības katedrā
57
1945.g. 8. martā
Sieviete
Latvija
Kr.Valdemāra, 73-5, Rīga, LV-1013
7277795, 9127536, 7089459

» Izglītība
1968.g. -

Rīgas politehniskais institūts,
Specialitāte: ķīmiķis tehnologs;

1969-1972. g. - Rīgas politehniskais institūts
Specialitāte:aspirante
1972. g.

Ķīmijas zinātņu kandidāts

1992. g.

Ķīmijas doktora zinātniskais grāds

1992. g.

Ķīmijas doktora zinātniskais grāds

..

» Zinātniskie grādi
1993.g. - Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds; 1984.g. - ekon.
zinātņu kandidāta grāds.

» Valodas
Latviešu: labi
Krievu: labi
Angļu: ar vārdnicu

» Darba pieredze
Rīgas medicīnas institūts: no 1971. līdz1973. g.
1973 līdz šīm laikam Rīgas tehniskā
universitāte, Darba un civilās aizsardzības
katedras docente;
No 1973. g. līdz 1989. g. RPI
Zinātniski-metodiskās daļas vadītāja.
universitāte : no 2003.gada

Rīgas Tehniskā

Amats: Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledzprogrammu nodaļas direktors,
docents
Rīgas Politehniskais institūts: no 1979.gadahdz 1984.gadam.
Amats: DZO psihofizioloģisko pamatu problēmu zinātniski pētn. lab. inženieris,
jaun.zin.lidzstrādnieks
Uzdevumi/pienākumi:

» Dalība svarīgākajos projektos
» Publikācijas
Pēdējo gadu publikācijas:

» Cita informācija
Aktivitātes:

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
( Curriculum vitae )

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Vārds, uzvārds

ANITA LANKA

Personas kods:

060250 – 13076

Dzimšanas vieta:

Rīga

Adrese:
Telefons,e-pasts:

Jūrmalas 48, “Piņķi”, Babītes pag. Rīgas raj.
9275506 anita.lanka@neonet.lv

Pārvalda svešvalodas:

Krievu, angļu

Izglītība:

LVU Filoloģijas fakultāte

Zinātniskie grādi:

1990. Pedagoģijas zinātņu kandidāte
1993. gadā nostrificēta par Pedagoģijas zinātņu doktori.

Darba pieredze:

1977 - 1983

Rīgas 28. vidusskolas, Rīgas
49. vidusskolas skolotāja
1983 – 1990 Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts, zin. līdzstr.
1990 – 1992 Izglītības attīstības institūts,
Pirmsskolas un sākumskolas
katedras docente
1992 – 1994 Rīgas 1. kristīgās skolas direktora
vietniece mācību un zin. pētn.darbā
1994 – 1995 RPIVA sākumskolas katedras
vadītāja, docente
1995 – 1998 LU Pedagoģijas un psiholoģijas
fakultātes docente,
DPU Latviešu valodas katedras
docente,
RTU Humanitārā institūta
docente
Kopš 2002. gada

RTU Humanitārā institūta

Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asoc.prof. un
pasniedz sekojošus studiju
priekšmetus:
Mācīšanās metodika
Augstskolu didaktika
Pedagoģiskās domas vēsture
Pedagoģiskais process
Audzināšanas teorija
Pieaugušo izglītības teorija
No 2002.gada janvāra ir RTU Humanitārā institūta
direktore

II ZINĀTNISKĀS DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas:
1. Lanka A. Pašizglītības loma pedagoga adaptācijā mainīgā vidē.// Pētījumu
materiālu
krājums. Rīga, RTU HI, 1998. (2 lpp.)
2. Lanka A. Studentu mācīšanās pilnveides aspekti // Personība. Laiks. Komunikācija.
(Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2001.g.1.-2.marts) Rēzekne,
Rēzeknes augstskola, 2001. (4 lpp.) (Referāts nolasīts Rēzeknē, 2001. gada 1. martā )
3. Lanka A. Augstskolu lekcija mūsdienu didaktikas skatījumā. // DPU 9. ikgadējās zinātniskās
konferences rakstu krājums A 13 Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 2001. (2 lpp.)
4. Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās universitātes
Zinātniskie raksti. Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.) ( Referāts nolasīts RTU 42. starptautiskā
zinātniskā konferencē Rīgā , 2001. gada 11. oktobrī)
5. Lanka A. Strategy for Dialectic Development of the VET Teacher Training Programme. //
Vocational Education and Training: Research and Reality. Kaunas, 2002/4 (6 lpp.) ( Referāts
nolasīts Starptautiskā konferencē ”Qualification of Vocational Teacher – a Key Indicator of
VET System Quality “ Vitauta Magnus Universitātē Kauņā, 2002. gada 25. aprīlī ).
6. Lanka A. Mūsdienu tehniskās inteliģences izglītošanas teorētiskie avoti.
Referāts nolasīts RTU 43.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada
14.oktobrī.
7. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga,
RTU, 2003, 41.-46.lpp.
8. Lanka A. Objektīvās pedagoģiskās likumsakarības, tradicionālie jēdzieni un
mūsdienu pedagoģiskā realitāte. Referāts nolasīts RTU 44.Starptautiskā
zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī.
9. Lanka A. Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu
skatījumā). Referāts nolasīts RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konferencē
Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī.
10. Lanka A. Vērtēšana procesorientētās studijās. Referāts nolasīts RTU
46.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī.
11. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. RTU Zinātniskie
raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005
(6 lpp.)

12. Lanka A. 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. Tēzes. 65.-66.lpp.
13. Lanka A., E.Murnieks. 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
14. Lanka A.. Lapiņa I. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. RTK Zinātniskie raksti. Augstākā
profesionālā izglītība teorijā un praksē. 4.sēj., Rīga, Izdevniecība „RTU”, 2006, 36.-42.lpp.
15. 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, 65.-70.lpp.
16. Lanka A. co-author. Intelligent System for Student Knowledge Assesment//
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series , Computer
Science, Applied Computer Systems, Riga, RTU, 2006.
Zinātniskā darbība:
1. Grants Nr.03.1016 “Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā” (G.Ozolzīle,
A.Lanka, S.Gudzuka , R. Taraškevičs).
2. A.Lanka, E. Mūrnieks līdzdalība Eiropas Izglītības padomes pētn.projektā “Comparative
Analyses of Vocational Education and Training Reform and the Role of Teacher Training”.
3. A.Lanka. RTU Starpfakultāšu pētījums projektā „Intelektuālā sistēma procesorientētu
studiju efektivitātes pilnveidei”.
4. A.Lanka. Projekts U7117 „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu
zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei”.
5. Grants Nr. Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. Karules zinātniskā un
metodiskā darbība.

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Vadīti ap 20 maģistra darbi gan LVU, gan RTU.
Vadīti ap 40 bakalaura darbi un 80 kvalifikācijas darbi.
Docētie studiju kursi:
LVU “Vispārīgā pedagoģija”, “Audzināšanas teorija”,”A.Adlera psiholoģiskās atziņas
pedagoga darbā”.
RTU “Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”,
“Pedagoģiskās domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”.
Ir izstrādāti studiju kursi, kuri tiek realizēti studiju programmā “Arodpedagoģija”:
“Pedagoģiskais process”, “Mācīsanās metodika”, “Audzināšanas teorija”.
Darbojas RTU Senāta Studiju programmu komisijas darbā.

Kopā ar profesoru E.Mūrnieku ir izstrādāta koledžas līmeņa studiju programma “Arodpedagoģija”.
Vieslektore Vāxjo universitātes organizētajos skolotāju tālākizglītības kursos Zviedrijā un Vidzemes
augstskolā kopš 2000 gada septembra
( Zviedrijas un Latvijas kopprojekts skolotāju
tālākizglītībā “ Values in the Baltic Sea Perspective” ).
Metodiskās publikācijas
1. Lanka A. Pedagoga un audzēkņu mijiedarbība mācību vidē. RTU HI, 1999. (48 lpp.)
2. Lanka A., Mūrnieks E., Vadone I. Metodiskie ieteikumi arodskolotāju pamata pedagoģiskās
izglītības viengadīgās programmas dalībniekiem. RTU HI Socioloģijas un pedagoģijas
katedra. Rīga, 1999. (14 lpp.)
3. Līdzautore Leonardo da Vinci projekta rezultātu apkopojumam metodiskā krājumā “Modulis
– saikne starp sākuma un tālāko profesionālo izglītību”. Rīga, RTK, 2001. (64 lpp.)
4. Lanka A. Valodas apguves raksturojums. Komunikativitāte valodas apguvē sākumskolā. //
Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. Rīga, LVAVP, UNDP, 2000. ( 27 lpp.)
5. Lanka A. Changing my Teaching style through experiential learning. // The Rope. Stories of
Adult Education. Nordic Folk Academy, 2000. (3 lpp.)
6. Lanka A. Latviešu valoda Latvijas bērniem. // Tagad – 1999. – Nr.3-8.-9..lpp.
7. Lanka A. Lai bērns skolā justos labi. // Skolotājs – 1999. – Nr.3 – 43. –46.lpp.
8. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 2002. – Nr.13 –
3. lpp.
9. Lanka A. Mācīšanās metodika. Mācību līdzeklis./ Ievads studiju nozarē. Rīga, RTU, 2002.
(30 lpp.)
10. Lanka A. Pedagoģiskais process. RTU HI, 2003. (99 lpp.)
11. Lanka A. Metodiskie ieteikumi./ Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju
programma „Arodpedagoģija”. Rīga, RTU, 2004. (21 lpp.)
12. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi./ Viengadīgās arodskolotāju pamata
pedagoģiskās izglītības programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (15 lpp.)
13. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (55 lpp.)

IV PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN SEMINĀROS

1. (2000. gada maijs – 2001. gada decembris) dalība starptautiskā projektā “Akcentu un
struktūras maiņa arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā”,
kura ietvaros tika nolasītas lekcijas “ Mācīšanās teoriju attīstība“, “ Mācīšanās mūsdienīga
interpretācija” un “ Skolotāja lomas maiņa mūsdienu izglītībā”. Ir iesniegts raksts
”Interaktīvās mācību metodes arodpedagoģijā”.
2. ETF/CEDEFOP Conference” Teachers and trainers in vocational education and training in
the future Member States,” Aalborg, 21 and 22 November 2002, ar ziņojumu “ The VET
Teacher Qualifying Process”.
3. RTU 45.Starptautiskā zin.konf., Rīga, 2004.g. 14.-16.oktobris. Ziņojums ”Laboratorijas
darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu skatījumā).
4. 7th TTnet Annual Conference “ The contribution of TTnet to the EU Policy on VET Teachers
and Trainers” Thessaloniki, 9 and 10 December 2004.
5. Rīgas Tehniskās koledžas organizētajā 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē
„Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācija teorijā un praksē” ar ziņojumu
„Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti” Rīga, 2004. gada 11. jūnijs.

.

6. Starptautiska konference „Development of Training of Traines network”
Tessalonikos (Thessaloniki), oktobris, 2004
7. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29-30.06.2005
8. Seminārs „Initiating VET TTNet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005
9. Partners meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” lecture and
workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Riga, on 24 February, 2005.
10. Seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005., ziņojums “ Key questions
and priorities for national VET teacher/trainer training network” .
11. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29. - 30.06.2005.
12. RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 14. oktobris. Ziņojums
“Vērtēšana procesorientētās studijās.”
13. 8th TTnet Annual Conference “ Taking stock of TTnet`s achievements and future
developments” Thessaloniki, 8 and 9 December 2005.
14. Rīgas Tehniskās koledžas 4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 2006.gada
11.aprīlis. Ziņojums “ 21.gs. izglītības pretrunas”.
15. “ Jauno un topošo skolotāju mentoru konference” .Jūrmala, 2006.gada 28.-29.aprīlis.
16. Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā”.
Rīga, 2006. gada 16. jūnijs. Ziņojums “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas
Savienības TTnet vispārējo mērķu kontekstā.
17. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. oktobris. Ziņojums
“Profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas kontekstā.”

IV CITAS AKTIVITĀTES
•
•
•
•
•

Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijā.
Darbība RTK Zinātnisko rakstu redkolēģijā.
Līdzdalība Profesionālās izglītības skolotāju profesijas standartu izstrādē.
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.

•
•

Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) koordinatore
Latvijā.
Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra nacionālās
programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” .

•

Eiropas Struktūrfonda projekta “ Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas
un IT jomā” vadītāja.

•

Piedalījusies Leonardo da Vinci transnacionālajā projektā “ Modulis- saikne starp sākuma un
tālāko profesionālo izglītību ( 1998. decembris - 2001.gada aprīlis ), kura ietvaros tika
iepazīta profesionālā izglītības pieredze Islandē.

A.Lanka
Rīga, 2007.g.

CURRICULUM VITAE

Airisa Šteinberga
Dzimusi:

1968. gada 5. martā, Rīgā.

Tautība:

latviete

Ģimenes stāvoklis:

precējusies, divi dēli.

Dzīves vieta:

Priežu 9, Garciems „Mežciems”, Carnikavas pag.,
LV -2163, tel.7905034, mob. tel. 6178824, e-mail:
airisasteinberga@inbox.lv

Izglītība:

1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un
ķīmijas pasniedzējas kvalifikāciju.
1994. gadā absolvējusi LU maģistratūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu.

1997. gadā ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu.

Galvenās darba vietas:

Rīgas 9. maiņu vidusskola, skolotāja,. 1986. - 1988.
Ādażu vidusskola, psihologs, 1988. - 1990.
Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. - 1999.
RTU, lektore, 1994. - 1998.
RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente
kopš 1998. gada.

Mācību programmas; Vispārīgā un personības psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Svešvalodas:

krievu un vācu.

Zinātniskās intereses: attīstības psiholoģija.
Airisa Šteinberga

Rīga, 2007.g.

Dzīves un darba gājums
(CV)
1. Uzvārds, vārds:
2. Dzimšanas datums:
3. Dzimšanas vieta:
4. Dzīves vieta:
5. Darba vieta un amats:

TURLAJS DANIELS
1939. gada 28. aprīlī, pers. kods: 280439-10544
LR Ludzas rajons
Saldus 3b-24, Rīga LV-1007, tel. 9176421, 7089703.
RTU, profesors, Kaļķu ielā 1 Rīga,
TMF Siltumenerģētisko sistēmu profesora grupas vadītājs

Izglītība / kvalifikācija
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Rīgas Politehniskais institūts
1958. – 1964.
Inženieris siltumenerģētiķis

Institūcija

Rīgas Tehniskā universitāte , Habilitācijas padome

Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

1997.
Dr.habil.sc.ing.

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Starptautiskā Aukstuma akadēmija
2003. gada 22. aprīlī
Akadēmiķis

Profesionālā darbība:

Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
inženieru savienība
2001.g. maijs
Būvprakses sertifikāts

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Viessmann Akadēmija
2002.g. aprīlis
Sertifikāts

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Viessmann Akadēmija
2003.g. maijs
Sertifikāts

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
2004.g. februāris
Eksperta apliecība

Institūcija

Profesionālā pieredze:

•
•

Projektētājs kopš 1964. gada.
Projekts “Biomasas (koka, kūdras) enerģētiskā izmantošana Cēsu pilsētas siltumtīklu
uzņēmumā”, līdzautors, 1998. gads.
• Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības projects, projekta galvenais
inženieris, 2001. gads.
• Salacgrīvas pilsētas siltumtīklu sistēmas būvniecības un rekonstrukcijas projekts, 2003.
gads.
• A / s “Aldaris” koģenerācijas stacijas projekta zinātniskais konsultants,
2003. gads.
Dalība profesionālās organizācijās / biedrībās:
• Promocijas padome zinātnes nozarēs “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas” un
“Siltumenerģētika”, padomes loceklis, kopš 1992. gada.
• Pasaules Enerģijas Padomes (WEC) Nacionālās komitejas loceklis, Siltumenerģētikas
komisijas vadītājs, no 1995. līdz 2005.gadam.
• Latvijas Siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis, kopš 1999. gada.
• Rīgas pilsētas Energoapgādes ekspertu konsultatīvā padome, padomes loceklis, kopš 2002.
gada.
Pētniecības projekti:
1. Grants Nr. 05. 1684 “Efektīvāku un ekoloģiski tīrāku siltumenerģijas ražošanas metožu
izstrādāšana” (2005. – 2008.)
2. LZP grants Nr. 01. 0630 “Šķidrā un gazificētā biokurināmā ekoloģiski tīrākas sadedzināšanas
tehnoloģijas izstrāde”, 2001. – 2004.
3. Līdzdalība LZP programmā 96.0006 “Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un
izmantošanas optimizācija”. - Apakšprogramma Nr.3 “Siltuma enerģijas izmantošanas
optimizācija”. –1997- 2001.
4. Līdzdalība LZP sadarbības projektā 02.0006 “Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju
integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai” (Integration of
the Technologies for Rational Use of Energy to Ensure Sustainable Development of the
Energy Sector in Latvia) – Apakšprogramma Nr. 3 “Energoefektivitāte un energotaupība
dzīvojamo ēku sektorā”. - Kopš 2002.
5. Līdzdalība PHARE 2002 projektā, Granta līguma Nr. 2002/000-590-08-02/0014 “Cēsu
pilsētas siltumapgādes modernizācijas projektēšana” , energosistēmu eksperts
6. Līdzdalība PHARE 2002 projektā, Granta līguma Nr. 2002/000-590-08-02 ” “Bauskas
centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas darbu projekta sagatavošana”, projekta eksperts
7. Projekta vadītājs ESF projektā “Siltumenerģētikas un siltumtehnnikas bakalaura un maģistra
profesionālo programmu uzlabošana” ar identifikācijas numuru
VPD/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0054/0007.
1. Kontaktinformācija:
Adrese:
Ezermalas ielā – 6 - 208
Tālruņa nr:
7089745; 29176421
Faksa nr:
7089749
E-pasta adrese
Daniels.Turlajs@rtu.lv ;

2007. gada 20. februārī

D. Turlajs

CURRICULUM VITAE
Paredzētais amats projektā:
Projektā veicamie pienākumi:
(minēt trīs galvenos)
2.
3.
4.
5.

Vārds: Modris
Uzvārds: Drille
Dzimšanas gads: 1953.
Izglītība: augstākā

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Latvijas Valsts universitāte
1971.gada septembra
1976.gada jūnijam
Dipl. ķīmiķis (analītiskā ķīmija)
A-I Nr. 231831
Rīgas Tehniskā Universitāte
1980.gada septembra
1983.gada jūnijam
Ķīmijas zinātņu kandidāts
XM Nr.015317
Rīgas Tehniskā Universitāte
Habilitācijas padomes H-02
1992.gada 26.jūnija lēmums
Ķīmijas doktors (Dr.chem.)
B-D Nr. 000180

Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde
Rostokas universitāte,
Vācija
Rostokas universitāte,
Vācija
Vestfāles Vilhelma
universitāte Minsterē,
Vācijā
Vestfāles Vilhelma
universitāte Minsterē,
Vācijā
Vestfāles Vilhelma
universitāte Minsterē,
Vācijā
Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs

Kursa nosaukums
postdoktorantūra

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
09.1987. – 06.1988.

DAAD stipendiāts

11.2994. – 12.1994.

Augstskolas
06.1998.
apmeklējums, sadarbības
veidošna
viesprofesors
03.-04.2001.

viesprofesors

08.-10.2004.

Kvalitātes sistēma
laboratorijā atbilstoši
EN 45001 un ISO/IEC
17025

11.1999. – 06.2000.

Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs

Darba pieredze:
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

Akreditācijas un
kompetences
novērtēšanas procedūras

02.2002. –02.2006.

09.1972.
09.1977.
Latvijas Valsts universitāte
Laborants, inženieris
Ķīmiskā analīze: gaiss, ūdens, augsne
09.1977.
pašlaik
Rīgas Tehniskā universitāte (līdz 1990.gadam – Rīgas
Politehniskais institūts)
Vec.inž., asistents, docents, asoc. profesors
Neorganiskā, analītiskā un vides ķīmija

6. Kontaktinformācija:
Adrese:
Tālruņa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

RTU MĶF, Āzenes ielā 14/24 - 350
7089277
27901460
modris@ktf.rtu.lv

Paraksts ______________________
Datums ______________________

CURRICULUM VITAE
Personas dati
Ineta Rozenštrauha
adrese: Ormaņu ielā 14-2, Rīga, LV-1002, tel. mājās: 7625189,
darbā: 7089277; mob. 6423943
dzimšanas dat.: 1966. gada 24. septembris;
tautība: latviete;
ģimenes stāvoklis: šķīrusies, audzina 2 bērnus
Izglītība
1995.-1999.

1984.-1989.

1974.-1984.

Darba pieredze
01.04.2007.01.12.2007.
01.06.2006.01.12.2006.
2005.g.dec.-pašlaik
2004.-2006.
2003. – pašlaik
2003.-2006.g.dec.
2002. - 2003.
2001.-2003.
1995.-2003.
1989.-1995.

Akadēmiskā izglītība - pabeigta doktorantūra RTU Silikātu un grūti
kūstošu nemetālisku materiālu ķīmijas un tehnoloģijas specialitātē par
tēmu “Stiklakeramika ar multibarjeru struktūru no rūpnieciskiem
atkritumiem”; 1999. gada 15. jūnijā piešķirts inženierzinātņu doktora
grāds par minēto promocijas darbu.
Studijas Rīgas Tehniskās Universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas
fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedrā, 1989. gadā piešķirta inženiera
- ķīmiķa- tehnologa kvalifikācija Silikātu un augsttemperatūras
materiālu ķīmiskās tehnoloģijas specialitātē;
Mācības Valmieras 4. vidusskolā, piešķirts atestāts par vidējo
izglītību, kā arī nokārtotas B kategorijas autovadītāja tiesības.

IZM finansētā projekta Nr. R-7229 „Jauniegūto rūpniecisko atkritumu
stiklkeramikas materiālu funkcionālo īpašību novērtēšana“ vadītāja
IZM finansētā zinātniskā projekta Nr. R-7086 “Jaunizveidotos
būvkeramikas materiālos inkapsulēto rūpniecisko atkritumu
reversibilitātes novērtēšana” vadītāja
Asocētā profesore RTU MĶF Ķīmijas katedrā
LZP granta 04.1029 “Latvijas minerālo izejvielu izmantošanas
reciklēšanā un jou apmaiņas procesos” vadītāja
Docente LJA Vispārējās Izglītības nodaļā
Docente RTU Ķīmijas katedrā
Pasniedzēja RTU Vispārīgās Ķīmijas katedrā
LZP granta 01.0603 “Rūpniecisko atkritumu prespulveru reoloģijas
ietekme uz keramikas materiālu īpāšībām” vadītāja
Pētniece RTU MĶF Biomateriālu zinātniski-pētnieciskajā laboratorijā
I.kategorijas speciāliste Rīgas Tehniskās Universitātes Ķīmijas
Tehnoloģijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedrā.

Kvalifikācijas celšana
2006. – 2007.
Piedalīšanās RTU TMF Ražošanas Kvalitātes institūta organizētajā
akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšanas programmā
„Studiju kvalitātes pilnveide” (10.2006. – 06.2007.)
2006.g.novembrī
Stažēšanās Londonas Imperiālajā koledžā 06.11.2006. – 11.11.2006
2006. g.
Līdzdalība starptautiskā Baltijas Universitātes seminārā „University
Education for Sustainable Development in the Baltic Sea Region”, 21-

2005. g.

2004. g.
2001 g.
1996, 1997,
1998, 2000,

25. martā, Borki, Polija
LĪDZDALĪBA SEMINĀRĀ “UNIVERSITY EDUCATION FOR
SYSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BALTIC SEA REGION”, KO
ORGANIZĒJA BALTIJAS UNIVERSITĀTE, 13.-16. MARTĀ GDAŅSKĀ,
POLIJĀ.
LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKA SEMINĀRA „SAISTOŠU EKSPERIMENTU
IZMANTOŠANA ĶĪMIJAS STUNDĀS” ORGANIZĒŠANĀ 2005. GADA 24.UN
25. AUGUSTĀ AR VESTFĀLES VILHELMA UNIVERSITĀTES (MINSTERE,
VĀCIJA) ĶĪMIJAS DIDAKTIKAS INSTITŪTA DARBA GRUPAS
PIEDALĪŠANOS PROF. H.-D. BARKES VADĪBĀ
Stažēšanās Londonas Imperiālajā koledžā no 2004. gada 4. jūlija līdz
31. augustam „Royal Society” fonda zinātniskās stipendijas ietvaros.
Piešķirta DAAD stipendija 2 mēnešu zinātniskam darbam FridrihaŠillera Jēnas Universitātē Materiālzinātņu tehniskajā institūtā (Vācijā)
Stažēšanās Fridriha-Šillera Jēnas Universitātē Materiālzinātņu
tehniskajā institūtā (Vācijā) rūpniecisko atkritumu pētniecības un
pārstrādes jomā starptautisko projektu ietvaros (kopā 6 mēneši);

Līdzdalība zinātniski-pētnieciskajos projektos
IZM finansētā projekta Nr. R-7229 „Jauniegūto rūpniecisko atkritumu
01.04.2007.stiklkeramikas materiālu funkcionālo īpašību novērtēšana“ vadītāja
01.12.2007.
IZM finansētā projekta “Jaunizveidotos būvkeramikas materiālos
01.06.2006.inkapsulēto rūpniecisko atkritumu reversibilitātes novērtēšana” vadītāja
01.12.2006.
LZP granta 04.1029 “Latvijas minerālo izejvielu izmantošanas
2004.-2006.
reciklēšanā un jou apmaiņas procesos” vadītāja
LZP granta 01.0603 “Rūpniecisko atkritumu prespulveru reoloģijas
2001.-2003.
ietekme uz keramikas materiālu īpāšībām” vadītāja
Līdzdalība EK zinātniski-pētnieciskajos projektos:
§ Latvijas-Vācijas-Polijas-Ukrainas kopprojekts “COPERNIKUS”
CIPA CT 94-0215 "Treatment and Recycling of Unavoidable
Industrial Waste - Development of Glassphase Containing Materials
with Multi-Barrier Structure" (1995-1999);
§ Vācijas-Latvijas bilaterālais projekts “Sekundärrohstoffgewinnung
aus lettländischen mineralischen Industrieabfällen” LET-003-96,
(1996-1999);
§ ES 5. ietvara programmas projekts “COPERNIKUS” “Radiation
resistant materials used in medicine from industrial waste”
(2000/2003);
§ Vācijas Augstākās izglītības un zinātnes ministrijas Vācijas-Latvijas
bilaterālā projekta Nr. LVA 00/002 “Elektrisch leitfähige Ti haltige
Keramik für biologische und industrielle Anwendung” (2000/2003);
1999.-2000.g.
IZM Tirgus orientētā projekta “Salturīga blietēta betona precīzas formas
dekoratīvu izstrādājumu iegūšanas tehnoloģijas pilnveidošana un
ieviešana” vadītāja. Projekts realizēts sadarbībā ar SIA “Pamats”

Starptautiskā sadarbība
2000.- pašlaik:
§ AR LONDONAS IMPERIĀLĀS KOLEDŽAS MATERIĀLU DEPARTAMENTA
PROFESORU DR. INŽ. A.BOCCACCINI NATO GRANTA NR. PST.EV.
977624 IETVAROS.
SADARBĪBĀ AR PROF. A.BOCCACCINI 2006. GADA MARTĀ IESNIEGTS
1996.- 2003.
KOPĒJS BILATERĀLS PROJEKTS FONDAM „ROYAL SOCIETY”.
§ AR JĒNAS FR. ŠILLERA UNIVERSITĀTES MATERIĀLZINĀTNES TEHNISKO
INSTITŪTU DR. INŽ. J.BOSSERTA VADĪBĀ;
SADARBĪBĀ AR ABU INSTITŪTU ZINĀTNIEKIEM TAPUŠAS VAIRĀKAS
KOPĪGAS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS .

2007. gada 30. oktobrī

I.Rozenštrauha

Dzīves un darba gājums
Vārds, uzvārds
Info:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas valsts:
Adrese:
Telefons:

Jānis Ķipsna
IEF Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas
katedras vadītājs
1945.g. 07.augusts
Latvija, Dobeles raj., Šķibes pag.
Sesku iela 63, dz.-105, Rīga, LV-1082
mob.: 26113395

Izglītība
Rīgas Politehniskais institūts: no 1969.gada līdz 1972.gadam
Specialitāte: aspirantūra
Rīgas Politehniskais institūts: no 1964.gada līdz 1969.gadam
Specialitāte: inženieris-ekonomists mašīnbūves ekonomikā un organizācijā
Ogres vidusskola

Zinātniskie grādi
2006.g. – RTU profesors
2004.g. – Profesora grāds
1999.g. – Asociētais profesors
1992.g. – Ekonomikas doktora grāds

Valodas
Angļu: lasu ar vārdnīcu
Krievu: tekoši
Latviešu: dzimtā
Vācu: sarunvalodas līmenī, tekoši lasu speciālo literatūru

Darba pieredze
Rīgas Tehniskā universitāte: no 1994.gada līdz šim brīdim
Amats: IEF Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedras vadītājs,
profesors;
IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas vadītājs;
Uzņēmējdarbības vadīšanas profilinstitūta direktors
Rīgas Tehniskā universitāte: no 1988.gada līdz 1994.gadam
Amats:Uzņēmējdarbības vadīšanas profilinstitūta docents
IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras docents
Rīgas Politehniskais institūts: no 1987.gada līdz 1988.gadam
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras vadošais zinātniskais
līdzstrādnieks

Rīgas Politehniskais institūts: no 1979.gada līdz 1987.gadam
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras vadītājs
Rīgas Politehniskais institūts: no 1972.gada līdz 1979.gadam
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras vec.pasniedzējs, docenta v.i.,
docents.

Dalība svarīgākajos projektos
„Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu risināšanai gāzes saimniecībā” un „Ieteikumi darba
aizsardzībā sadzīves pakalpojumu nozares darbiniekiem”.
Pasūtītājs: VSAA. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2004/0787, RTU Nr. 6839.
Līgums darbojas līdz 10.10.2004. Saistībā ar šo līgumu tiks publicētas divas brošūras.
Lekciju un semināru vadība.
Ir atbildīgais un lasa lekciju kursus, vada seminārus un praktiskās nodarbības, kas saistīti ar
uzņēmējdarbības vadīšanas, darba vadīšanas un cilvēku resursu vadīšanas jautājumiem:
IUV 229 Cilvēku resursu ekonomika
IUV 266 Vadīšanas teorija
IUV 301 Uzņēmējdarbības vadīšana
IUV 302 Darba vadīšana
IUV 440 Vadīšanas lēmumu pieņemšana
IUV 506 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana
IUV 514 Vadīšanas organizācija
IUV 516 Darba vadīšana
IUV 613 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana.

J.Ķipsna
2007.gada 2.novembrī

Vārds Uzvārds:
Info:
Dzimšanas datums:
Dzimums:
Dzimšanas valsts:
Tālrunis:

SVETLANA FJODOROVA
Docente
1941.gads 3. jūlijs
Sieviete
Krievija
9544405; 7549155

Ø IZGLĪTĪBA
Ungārija, MSI: no 1995. gada janvāra līdz 1995. gada decembrim.
Specialitāte: menedžments
Rīgas menedžeru skola: no 1994. gada janvāra līdz 1994. gada decembrim.
Kanādas biznesa skola (Rietumu Ontario): no 1992. gada janvāra līdz 1992. gada decembrim.
Polija, Pasaules tirdzniecības centrs, menedžeru skola: no 1990. gada janvāra līdz 1990. gada
decembrim.
Kijevas inženierceltniecības institūts: no 1988. gada janvāra līdz 1988. gada decembrim.
Maskavas inženierceltniecības institūts: no 1978. gada janvāra līdz 1978. gada decembrim.
Rīgas Politehniskais institūts: no 1974. gada līdz 1978. gadam.
Specialitāte: aspirantūra
Rīgas Politehniskais institūts, celtniecības fakultāte: no 1961. gada līdz 1967. gadam.
Rīgas Celtniecības tehnikums: no 1958. gada līdz 1961. gadam.
Rīgas vidusskola: no 1948. gada līdz 1958. gadam.
Ø ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr. oec.
Nostrifikācija: Nostrifikācijas laiks: 1993. g. Nostrifikācijas vieta: Rīgas Tehniskā universitāte.

Ø VALODAS

Latviešu: ļoti labi
Angļu : pamatzināšanas
Krievu: dzimtā valoda

Ø DARBA PIEREDZE
RTU Inženierekonomikas fakultāte: no 1999. gada
Amats: docente, Dr. oec.
RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedra: no 1993. gada līdz 1999. gadam.
Amats: doc., Dr. oec.
RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedra: no 1982. gada līdz 1993. gadam.
Amats: docente
Rīgas Politehniskais institūts: no 1968. gada līdz 1982. gadam.
Amats: vecākā pasniedzēja
Rīgas Politehniskais institūts: no 1967. gada līdz 1968. gadam.
Amats: asistente
Celtniecības pārv. N59. Trests „Rigastroj”: no 1961. gada līdz 1967. gadam.
Ø PUBLIKĀCIJAS
Pēdējo gadu publikācijas: 60 publ., 70 iesp.l.

Rīga, 20.06.2007.

Curriculum vitae
Profesors Andrejs Koliškins
Personas kods 251054 – 10737. Dzimis Tallinā.
Dzīvo Rīgā, Ciemupes ielā 1 – 55.
Beidzis RPI (1976) un RPI aspirantūru (1979).
Matemātikas doktors, diploms C – D Nr. 000049, 7. XII 92.
Specialitāte: diferenciālvienādojumi un matemātiskā fizika, matemātiskā modelēšana.
Strādā RPI/RTU kopš 1978. g. (asistents 1980, vec. pasniedzējs 1984, docents 1990, asociēts
profesors 1999, profesors 2002).
Matemātiskās modelēšanas profesora grupas vadītājs (1999.g. – 2002.g.).
Inženiermatemātikas katedras vadītāja vietnieks.
RTU DITF Domes loceklis.
Rīgas Biznesa Skolas Domes loceklis.
Pedagoģiskā darba stāžs – 29 gadi.
Kopējais publikāciju skaits – 122.
Kopš 1993. g. piedalījies 20 zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Piedalās tēmās 96.0539,
01.0578, 04.1239
Latvijas matemātikas biedrības, Amerikas matemātikas biedrības (AMS) un Kanādas lietišķās
matemātikas biedrības (CAMS) biedrs.
No 1993. gada līdz 2002. gada 30.jūnijam biju ievēlēts par “Adjunct Professor” Otavas Universitātē
(Kanāda) matemātikas un statistikas katedrā.
Esmu 3 monogrāfiju un vairāku zinātnisko darbu, kas ir publicēti Latvijā un ārzemēs, līdzautors. Ir
viena izgudrojuma patents, kas reģistrēts Latvijas patentu pārvaldē. Mans uzvārds tiek minēts
grāmatā “Marquis Who`s Who in the
World”, 12th Edition, 1995.

CURRICULUM VITAE

Personas dati

Aleksandrs Korjakins pers kods 290163-10601
Rīgas Tehniskā Universitāte
Būvniecības fakultāte
Būvkonstrukciju Automatizētā proektēšana
Kaļķu ielā 1,
LV-1658, Rīga
Latvija
Dzimis 1963. gada 29. janvāri Krustpilī.
Precēts, divi bērni.

Izglītība

Beidzis Rīgas Politehniskā institūta (tagad Rīgas Tehniskā Universitāte)
Arhitektūras-Celtniecības fakultāti 1985. gadā ar diplomu “Inženierisceltnieks”. 1997. gadā aizstāvēta dissertacija inženieruzinātņu doktora
zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba pieredze

Kopš 2006. gada profesors Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības
fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora grupā.
Kopš 2002. gada asoc. prof. Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības
fakultātes Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora grupā. Kopš 2001.
gada vadītais Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes
Būvmateriālu lietošanā celtniecībā profesora grupā Kopš 1999. gada docents
Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes Būvķonstrukciju
Automatizētas Proektēšanas profesora grupā Kopš 1998. gada pētnieks Rīgas
Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes Būvķonstrukciju
Automatizētas Proektēšanas profesora grupā. Pirms tam no 1993. gada
pētnieks Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes Konstrukciju
aprēķina profīlinstitūtā. No 1988.-1993. gadam Rīgas Tehniskās Universitātes
zinātniskais līdzstrādnieks. 1985.-1988. gados inženieris Rīgas Politehniskajā
institūtā.

Cita nozīmīga Paaugstinājis kvalifikāciju ārvalstu universitātēs:
pieredze
2002. gadā DAAD programmas ietvaros 3 mēnešus Martin-Luther
Universitātē Halle-Wittenberg Vācijā.1998. gadā Eiropas Kopienas TEMPUS
un DAAD programmas ietvaros 3 mēnešus Martin-Luther Universitātē HalleWittenberg Vācijā.
1997. gada Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros 1 mēnesis
Swansee Universitātē Lielbritanijā.
1995. gadā Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros 3 mēnešus
Kasseles Universitātē Vācijā.
1994. gadā Eiropas Kopienas TEMPUS programmas ietvaros 6 mēnešus
Kasseles Universitātē Vācijā.

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
(CURRICULUM VITAE)

RTU profesors
ANDREJS KRASŅIKOVS
Dzimšanas datums: 27. jūlijs, 1956.g.
Adrese: Mehānikas institūts,
Betona Mehānikas laboratorija,
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu -1, LV-1050, Rīga,
LATVIJA
Tel. : +371 7 089 159
+371 9 436 518
Fakss : +371 7 089 083
E-mail : akrasn@latnet.lv
Izglītība
Universitāte
Rīgas Tehniskā
Universitāte

Grāds
Inž. Zin. Doktors.

Polimēru Mehānikas
Institūts, Latvijas PSR
Zinātņu Akadēmija

Fiz.-Mat. Zin.
kandidāts

Disciplīna
Cietvielu Mehānika

Materiālu Mehānika

Saņemšanas gads
1992

1986

Disertācijas nosaukums: Mehāniski noslogoto polimēro un kompozīto materiālu iekšējo
bojājumu kinētikas varbūtības modeļi
Latvijas Universitāte

Fizikas

Materiālu Mehānika

1978

Maģistrs
Profesionālas intereses:
Eksperimentālā un teorētiskā cietvielu mehānika; materiālu mazas un lielas deformācijas;
sabrukšanas un plīsuma mehānika; kompozīto materiālu makromehānika un mikromehānika;
polimēri un keramikas; betonu mehānika un fizika; fibrobetoni; kompozītu un betonu ražošanas
tehnoloģijas; konstrukciju mehānika; nano-kompozītu mehānika; matemātiskā modelēšana un
skaitliskās metodes; konstrukciju optimizācija.
A.Krasņikovs aktīvi piedalās starptautiskos pētnieciskos projektos, kas ļāva pilnīgi atjaunot Betona
mehānikas laboratorijas materiālo bāzi, kā arī likt pamatus Mehānikas institūta materiālu testēšanas
eksperimentālas bāzes atjaunošanai.

Granti
Grants zinātniskiem pētījumiem no Latvijas Zinātnes Padomes (visus gadus, sākot no 1992.g.).
Grants kopīgiem pētījumiem ar Lulea tehniskās universitātes (Zviedrija) zinātniekiem (no
Zviedrijas Karaliskās Akadēmijas - 4 laika posmā no 2000.g.), Zviedru Institūta grants kopīgiem
pētījumiem ar Lulea tehniskas universitātes un SICOMP zinātniekiem - 3 no 2000.g. Zviedru
Institūta stipendija darbam Lulea tehniskajā universitātē 1.mēnesis (2000.g.), 2 mēneši (2001.g.),
viens mēnesis (2003.g.), US Air Force stipendija pētījumiem Džordžijas Tehniskajā universitāte
(ASV) (1 mēnesis 2000.g.). Fulbraita grants pētījumiem Virdžīnijas tehniskajā universitātē (ASV)
(6 mēneši 2002.g.).
Nordic council network grant (Dānija, Zviedrija, 2003-2007), NORDPLUS NEIGHBOUR
Research and Education Network „Integrated Nordic postgraduate education and reserch network
in materiāls Engineering” (dalībnieki Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, (fin.
Nordic Coucil of Ministers) (kontraktors no Latvijas) (2005-2007).
Research and Training network: “2-Campus summer school on composites: linking material
science and processing with performance” for PhD and Master students. (dalībnieki Norvēģija,
Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Krievija, Latvija (fin. Nord Forsk), (kontraktors un lektors)
(2006-2007). Latvijas IZM tirgus orientētais projekts “Ģimenes māju monolītas termosienas:
konstrukcijas un tehnoloģiskie procesi” (2003-2006) (vadītājs). RTU zinātniskais grants
(„Bezpilota lidmašīnas projektēšana un izgatavošana” (vad. RTU prof. V.Pavelko) (2005.),
(līdzdalība).
Eiroprojekti: 5 IP projekts AURORA –līdzdalībā; 6 IP projekts STREP projekts “SCOUT”,
(kontraktors no Latvijas);
Piecu 5 un 6 IP projektu un 2 INTAS projektu dalībnieks kuri tika augsti novērtēti, bet tomēr
neguva finansējumu.

Līdzdalība profesionālās organizācijās
A.Krasņikovs ir Latvijas Zinātnieku Savienības, ASME (Amerikas inženieru mehāniķu sabiedrības
), EIROMECH (Eiropas mehāniķu apvienības), ESCM (Eiropas kompozīto materiālu speciālistu
apvienības), Latvijas materiālzinātnieku savienības un Latvijas betona savienības biedrs.

01.11.2007.

____________________ A.Krasnikovs

Curriculum vitae.
Valērijs Kuņickis

Dzimšanas gads: 1952.17.10 /p.k. 171052-10604/
Izglītība: 1975 – Maskavas Valsts Universitāte, filozofijas fakultāte.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1985 – filozofijas zinātņu kandidāts
1990 – docents.
Nodarbošanās:
1975 – 1980 – RTU asistents
1980 – 1990 – vec. pasniedzējs
1990 – 2006 – RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1993 – 2003 – Latvijas Policijas Akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija
no 2007 - RTU Filozofijas un socioloģijas katedras docents,
Baltijas Krievu Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, Praktiskās
Psiholoģijas Augstskola u.c. augstskolu docents.
Kvalifikācijas celšana:
1981 – augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā
1980 – 1984 – neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē
1985 – disertācijas aizstāvēšana Maskavas Valsts Universitātē
1997 – 1998 – piedalīšanās Latvijas – Somijas starptautiskā projektā
2001 – 2002 – Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas jomā.
Zinātniski – pētnieciskā darbība un akadēmiskie kursi:
Vispārējā socioloģija; Mazās grupas un personības socioloģija; Biznesa socioloģija; Industriālās
attiecības; Sociālā psiholoģija; Organizāciju psiholoģija u.c.
Pēdējās publikācijas:
„Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas” – 2002
„Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes” – 2003 – RTU Zinātnisko rakstu krājumā
„Pedagogs – jaunrades vadītājs (menedžeris) – Rīga, RTU, 2001
„Industriālās attiecības” – RTU, 2001 – atb. redaktors un trīs raksti
„Biznesa socioloģija”//Mācību materiāli un vingrinājumi. – Rīga, RTU, 2005
„Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos”, -2006 – RTU Zinātnisko rakstu krājumā.

Rīga, 2007.g.

V.Kuņickis

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Leonīds Krilovs
E-pasts: Leonids_Krilovs@inbox.lv
Tālrunis darbā: nav
Personas kods: 221139-10527
VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: krievu, vācu, angļu
IZGLĪTĪBA
XI 1967 - VII 1971 Maskavas valsts universitāte, aspirantūra, ekonomikas doktora (Dr. oec.)
diploms (nostrificēts 1993.18.02.)
IX 1958 - VI 1963 Latvijas valsts universitāte, vēsturnieka, vēstures skolotāja diploms
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr. oec)
Ražīgā un neražīgā darba kategorija K. Marksa ekonomiskā mācībā. Maskavas valsts universitāte,
1971. gads
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
X 2000 - IX 2001 Vācu valoda ar priekšzināšanām. International Correspondence Course, Rīga,
(apliecība)
IX 1999 - VIII 2000 Angļu valoda ar priekšzināšanām. International Correspondence Course, Rīga,
(apliecība)
IV 1998 - VIII 1999 Angļu valodas pamatkurss. International Correspondence Course, Rīga
(apliecība)
IX 1997 Ekonomika, ekonomikas mācīšanas metodika. Latvijas Universitātes ekonomiskās izglītības
centrs, ASV Ekonomiskās izglītības nacionālā padome (sertifikāts)
XII 1995 - II 1996 Marketings, menedžments, finanses. Austrijas tirgus ekonomikas veicināšanas
institūts(WFI) (diploms)
II 1995 - III 1995 Uzņēmējdarbības pamati Latvijas Menedžmenta un Uzņēmējdarbības Akadēmija
(sertifikāts)
XI 1974 - VII 1975 Reģionālā ekonomika. Chr. - Albr. Ķīles Universitāte, reģionālās plānošanas
institūts, atskaite

DARBA PIEREDZE
III 2007 – šai dienai
IX 2006 – šai dienai
IX 2000 - VI 2003
I 1998 - XII 1999
V 1995- VII 1997

RTU, IEF, TREI, ekonomikas teorijas un tautsaimniecības ekonomikas
katedra. Vadošais pētnieks
Grāmatvedības un finanšu koledža. Lektors
Banku augstskola. Lektors
LR Finansu ministrija, Akcizēto preču pārvalde. Sektora galvenais
inspektors
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, ekonomikas
katedra. Katedras vadītājs

IX 1982 – 1994
IX 1980 - VII 1981

Rīgas Tehniskā universitāte, politekonomijas katedra, vēlāk TREI,
docents
Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas institūts, ekonomikas
katedra. Katedras vadītājs

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi
Lekciju kursi
1. Ekonomika
2. Ekonomiskās domas vēsture
3. Makroekonomika
4. Mikroekonomika

Curriculum Vitae
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums
DARBA PIEREDZE
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
Darba pienākumi

Datumi (no – līdz)
Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Darba pienākumi
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Darba pienākumi

Datumi (no – līdz)
Darba devēja nosaukums
Amats
• Darba pienākumi
Datumi (no – līdz)
Darba devēja nosaukums
Amats
• Darba pienākumi
IZGLĪTĪBA
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds

Dzimtā valoda

Irīna Romanova
Ropažu ielā, 30, dz.72, Rīgā, LV 1039
7551174
Irina.Romanova@rtu.lv
Latvijas
14.05.1960
1994. g. septembris – līdz šim laikam
RTU Valodu institūts
lektore vācu valodas mācību priekšmetā
Vācu valodas nodarbību vadīšana un plānošana, metodisko mācību, kontroldarbu un
uzskates materiālu izstrāde, ikgadējās studentu zinātniski tehniskās konferences
organizēšana
1998. g. oktobris – 2000.g. jūnijs
Rīgas Franču licejs
vācu valodas skolotāja (amatu savienošanas kārtībā)
1992.g. jūnijs – 1993.g. maijs
avīze “Latvijas Laiks”
ārštata tulkotāja (amatu savienošanas kārtībā)
Rakstu tulkošana, tulkojumu rediģēšana
1988.g. aprīlis – 1994.g. septembris
RTU Zinātnes daļa, RTU Ārējo sakaru daļa
Inženiere, speciāliste-referente
Ar starptautiskās, zinātniskās un mācību apmaiņas koordinēšanu saistītās
dokumentācijas sagatavošana, organizatorisko jautājumu saskaņošana, apmaiņas
programmu dalībnieku konsultēšana, ārzemju delegāciju uzņemšana
1984.g. septembris – 1988.g. jūnijs
LPSR Tirdzniecības un rūpniecības palāta
zinātniski-tehniskās literatūras ārštata tulkotāja (amatu savienošanas kārtībā)
Zinātniski-tehniskās literatūras tulkošana
1978.g. septembris – 1988.g. aprīlis
ZPI “VEF”
tehniskā informatore, tehniskās literatūras tulkotāja
Informācijas meklēšana pēc projektētāju pasūtījuma, tehniskās literatūras tulkošana
1995 – 1998
LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
svešvalodu mācīšanas metodika
Pedagoģijas maģistrs
1978 – 1984
LU svešvalodu fakultāte
vācu valoda un literatūra
Bakalaurs, filoloģe, vācu valodas pasniedzēja

krievu

CITAS VALODAS
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes
• Lasīšanas

vācu
teicami
teicami
teicami
latviešu
teicami

prasmes
• Rakstīšanas

teicami

prasmes
• Runāšanas prasmes
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes

ORGANIZĀCIJAS PRASMES
UN IEMAŅAS

2007.gada 19.marts

teicami
angļu
ļoti labi
labi
labi
Starpkultūru komunikācija, situāciju analīze, konfliktu menedžments, prezentācijas
prasme, kolektīva vadīšana, dažāda mēroga pasākumu organizācija un plānošana

Curriculum Vitae
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums
DARBA PIEREDZE
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats

Darba pienākumi

IZGLĪTĪBA
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
Dzimtā valoda
vācu
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes
krievu
• Lasīšanas

Ināra Studente
LV 2008, Jūrmala 8, Medņu 75
29466011
Inara.Studente@rtu.lv
Latvijas
18.01.1951
1976-2007
RTU Valodu institūts
lektore vācu valodas mācību priekšmetā, metodiskās apvienības locekle, atbildīgā par
mācību metodisko, testu un eksāmenu materiālu izstrādi mašīnzinību nozares
studentiem bakalaura, praktiskā bakalaura, maģistra un doktoranta studiju programmās,
atbildīgā par mācību metodisko, testu un eksāmenu materiālu izstrādi tehniskās
tulkošanas profesionālās studiju programmas studentiem praktiskās gramatikas,
audiēšanas un tehnisko tekstu tulkošanas mācību priekšmetos
Vācu valodas nodarbību vadīšana un plānošana, metodisko mācību, kontroldarbu un
eksāmenu materiālu izstrāde,
1995.-1997.g.
LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Pedagoģijas vēsture, psiholoģija, ētika
Pedagoģijas maģistrs
1971.-1976.g.
P.Stučkas LVU
Ģermanistika, filoloģija, pedagoģija, tulkošana
Bakalaurs, vācu valodas filologs, pasniedzējs, tulks
latviešu
izcili
izcili
izcili
ļoti labi

prasmes
• Rakstīšanas

ļoti labi

prasmes
• Runāšanas prasmes
angļu
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes

ļoti labi
labi
labi
gandrīz labi

CURRICULUM VITAE

JURIJS LAVENDELS
1. Vispārīgās ziņas
Vārds Uzvārds
Personas kods
Nodarbošanās

Dzimšanas vieta
Tālrunis

Jūrijs Lavendels
090452 – 10125
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultāte, Informātikas un programmēšanas katedra, as.prof.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultāte, Informātikas un programmēšanas katedra, katedras vadītājs
Rīga
darbā 7089575, 7089573

E-pasts

jurisl@cs.rtu.lv

Valodas

latviešu - dzimtā
krievu - labi (runāt, lasīt, rakstīt)
angļu - apmierinoši(runāt, lasīt, rakstīt)
kopējais - 30 gadi, RTU - 30 gadi

Darba stāžs
Izglītība
1975. g
1984. g
1987. g

1992. g.
Zinātniskais grāds
un akadēmiskais
nosaukums
1992 g.
1990 g.
Publikācijas
Darba pieredze
1975. g.
1975 – 1987 g.
1987 – 1990 g.
1990 – 2002 g.
2004 no 1998 g.
Izstrādātā
programmas

beidzis Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas
tehnikas fakultāti, iegūstot inženiera matemātiķa kvalifikāciju
beidzis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūru
aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju. Tēma : ‘’Galīgo
elementu metodes automatizācija un adaptācija pielietojumu
uzdevumos’’. Dip. TH Nr. 101727 KTH
nostrificēts par Dr. sc . ing. Dipl. B-D Nr. 000382

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. Ing.)
Rīgas Tehniskās universitātes docents
Kopējais publikāciju skaits 70
RPI (inženieris-matemātiķis)
ASTF, IP katedras asistents
ASTF, IP katedras lektors
RTU, DIT fakultātes docents
RTU, DIT fakultātes as.profesors
RTU, DIT fakultātes, Informātikas un programmēšanas katedras vadītājs
Tālākizglītības programma “Algoritmizācijas pamati un datoru praktiskā
lietošana”

Tālākizglītības programma “Datoru praktiskā lietošana biroja darba
automatizācija”
Maģistrantu darbu
vadīšana

I. Zavadska, A. Pumpurs, B. Pasko

Sadarbība ar skolām Semināri Latvijas novadu informātikas skolotājiem
Kvalifikācijas celšanas kursi informātikas skolotājiem (0rganizēšana,
vadīšana, pasniegšana)

4. Organizatoriskais darbs
Katedras vadība
no 1998 g

RTU DIT fakultātes Informātikas un programmēšanas katedras vadītājs

Sadarbība ar
MICROSOFT
pārstāvniecību Rīgā

Mācību kursu organizēšana RTU studentiem pēc MICROSOFT
akadēmiskajām programmām

5. Citas aktivitātes

DITf Domes loceklis, LDI Padomes loceklis; RTU Senāta loceklis

Dzīves un darba gājums (CV)
Personīgā Informācija
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
Mob. tālr.
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums

Irina Liokumoviča
Latvija, LV-2015, Jūrmala, Ceriņu iela 31, dz. 20
+ 371 7521945
+ 371 28390353
Irina.Liokumovich@rtu.lv
Latvijas pilsone
1955. g. 15. janvāris

Darba pieredze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1998. g. – līdz šim laikam
Rīgas Tehniskā universitāte
Valodu Institūta angļu valodas profesora grupa
Dr. philol., docente
Vadīt angļu valodas praktiskās nodarbības RTU Inženierekonomikas
fakultātes bakalaura un maģistra programmu studentiem
Datumi (no- līdz)
1987. g. – 1998 .g.
Darba devēja
Rīgas Tehniskā universitāte
nosaukums
Svešvalodu katedra
Amats
Vecākā pasniedzēja
Darba pienākumi
Vadīt angļu valodas praktiskās nodarbības RTU Būvniecības,
Inženierekonomikas fakultātes bakalaura un maģistra programmu
studentiem
Datumi (no – līdz)
1984 .g. – 1987. g.
Darba devēja
Rīgas Politehniskais institūts
nosaukums
Svešvalodu katedra
Amats
Štata pasniedzēja
Darba pienākumi
Vadīt angļu valodas praktiskās nodarbības RPI Būvniecības,
Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes studentiem
Datumi (no – līdz)
1977. g. – 1984. g.
Darba devēja
Rīgas Politehniskais institūts
nosākums
svešvalodu katedra
Amats
Svešvalodu pasniedzēja ar stundu apmaksu
Darba pienākumi
Angļu valodas praktiskas nodarbības RPI Būvniecības fakultātes
studentiem
Darba devēja
nosaukums
Ražošanas apvienība “Komutators”
Amats
Inženiere – tulks
Darba pienākumi
Tehnisko tekstu tulkošana

Datumi (no – līdz)
Darba devēja
nosaukums
Amats
Darba pienākumi

Izglītība
•
•

Datumi (no – līdz)
Iestādes nosaukums

•

Pamatpriekšmeti

1987. g. – 1991. g.
Minskas Valsts Lingvistikas Universitāte, Informātikas un
lietišķās lingvistikas katedras aspirantūra
Valodniecība, valodniecības vēsture, leksikoloģija, semantika,

•

Iegūtais grāds

•
•

Datumi (no – līdz)
Iestādes nosaukums

•

Pamat priekšmeti

•

Iegūtais grāds

Zinātniskā darba
virziens
Piedalīšanās
starptautiskās
zinātniskās
konferencēs ar
referātu Latvijā
un ārvalstīs

pragmatiķa, gotu valoda
Filoloģijas zinātņu kandidāte kopš 1994. g. 15. aprīlī, diploma
Кн No 004219, Krievijas Federācijas Augstākā atestācijas komisija,
Maskava
Pēc nostrifikācijas – Filoloģijas zinātņu doktore (Dr. philol.),
Diploma CD No. 001269, Rīga 1994. g. 20. septembrī

1972. g. – 1977. g.
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte; specialitāte – angļu
valoda un literatūra
Teorētiskā gramatika, leksikoloģija, stilistika, angļu valoda, vācu
valoda, pedagoģija, filozofija
Filoloģe, angļu valodas pasniedzēja

Lingvistikas aspekti angļu valodas mācīšanā

Rīga, Latvija (2000, 2004), Maskava, Krievija (2001, 2003, 2005),
Kauņa, Lietuva (2002, 2004 ,2006), Viļņa, Lietuva (2006),
Liepāja, Latvija (2006), Stambula, Turcija (2007)

Kopējas zinātnisko
darbu skaits:

41

Dzimtā valoda
Citas valodas

krievu valoda
angļu valoda

vācu valoda

teicami
teicami
teicami

teicami
ļoti labi
labi

latviešu valoda

baltkrievu valoda

teicami
ļoti labi
ļoti labi

teicami
ļoti labi
labi

•
•
•

•
•
•

Lasīšanas prasmes
Rakstīšanas prasmes
Runāšanas prasme

Lasīšanas prasmes
Rakstīšanas prasmes
Runāšanas prasmes

29.03.2007

/Irina Liokumoviča/

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds, uzvārds:

Zoja Sundukova

Dzimšanas datums
un valsts:
Adrese:

1950.g., 1. februāris, Lietuvā

Tālrunis:

7089324

Izglītība:

Rīgas Politehniskais Institūts (RPI) (1968. – 1972.) – inženiere –
ekonomiste, Diploms Nr.385799

Zinātniskie grādi:

Ekonomikas doktore (1992.g. 11.decembrī) – Rīga, RTU, Habilitācijas
padome H-09, Dr.oec. diploms BD 000396
Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds (1989.g.16.maijā) – Latvijas
Zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts, Diploms Nr.029562

Valodu prasme:

Krievu – dzimtā valoda
Latviešu - augstākā pakāpe
Angļu – lasu, tulkoju

Darba pieredze

Ruses iela 28 – 60, Rīga, LV-1029

•
•
•
•
•

Publikācijas (skaits
un apjoms)
Zinātniskā darba
virzieni:
2007. g. 1. februārī
Zoja Sundukova

no 2006.g. RTU IEF asoc. prof.
no 1990.g. līdz 2006. g. RTU IEF docente
no 2005.g. 1. septembra līdz 2006.g. 31 jūlijam SIA „Improvs”
finanšu konsultante
no 1991.g. līdz 2002.g. SIA „Vairogs-89”galvenā grāmatvede
no 1989.g. līdz 1991.g. kooperatīva „Vairogs-89”galvenā
grāmatvede

•

no 1975.g. līdz 1990.g. RPI IEF vec.pasniedzēja

•

no 1973.g. līdz 1975.g. RPI IEF vec.laborante

Periodā no 1973. līdz š.b. ir publicēti 67 darbi.
Uzņēmējdarbības ekonomikas problēmas; Ekonomiskā analīze;
Finanšu analīze; Vadības grāmatvedība.

D. Turlajs
Gunāra Ozolzīles dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1956.g. 30.septembris Talsu rajons

Izglītība:

1986-1989 Maskavas Valsts universitāte, aspirants
1975-1980 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
students

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2000
RTU Filozofijas un socioloģijas katedras
asoc.profesors
1995
RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1992
Socioloģijas zinātņu doktors
1989
Filozofijas zinātņu kandidāts
Nodarbošanās:

Valodu prasme:

Rīgā, 2007.g.

2006
RTU Filozofijas un socioloģijas katedras vadītājs
2000-2006 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras
asoc.profesors, katedras vadītājs
1995- 1999 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1991- 1994 RTU Politoloģijas katedras vec.pasniedzējs
1989- 1991 RPI Sociālpolitisko teoriju katedras asistents
1980- 1989 RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks
latviešu, krievu, vācu

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)
Personas dati:
Vārds, uzvārds: Ivars Radiņš
Dzimšanas gads, vieta: 1950., Cēsis
Tautība, pilsonība: latvietis, pilsonis
Ģimenes stāvoklis, bērni: precējies, 2 bērni
Informācija par izglītību un kvalifikācijas piešķiršanu:
Beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas-matemātikas fakultāti 1974. gadā, iegūstot fiziķa
kvalifikāciju.
Sekmīgi pabeidzis aspirantūru, aizstāvot tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju “Armētu plastiku
šļūdes mikromehānika vienkāršu slogojuma veidu gadījumā” 1981. gadā RPI zinātniskajā padomē,
cieta deformējama ķermeņa mehānikas specialitātē.
Piešķirts: 1992. gadā inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.);
1989. gadā būvmehānikas katedras docenta zinātniskais nosaukums;
1981. gadā tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds.
Darba pieredze:
Kopš 2003. g.
RTU Būvmehānikas katedras vadītājs
Kopš 1999. g.
RTU Būvmehānikas profesora grupas asociētais profesors, atbildīgais
par priekšmetiem – BBM103, 104, 209, 301, 302, 407, 408, 412, 602.
Kopš 1986. g.
RTU Būvmehānikas katedras docents (lasītas lekcijas un vadīti
praktiskie darbi visos Būvmehānikas katedras pamatkursos: statiski
noteicamu sistēmu būvmehānika, statiski nenoteicamu sistēmu
būvmehānika, noturība un dinamika.
1981.-86. g.
RTU Būvmehānikas katedras vecākais pasniedzējs
1975.-82. g.
RTU Kompozīto materiālu mikromehānikas laboratorijas jaunākais un
vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1975. g.
LZA Polimēru mehānikas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
1973.-74. g.
vecākais laborants LVU Pusvadītāju problēmu laboratorijā
1973. g.
inženieris uz ½ slodzi LVU Fizikas un matemātikas fakultātē
1969.-74. g.
LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dienas nodaļas students
1969. g.
Ugunssargs Rīgas rajona mežsaimniecibā
Cita nozīmīga pieredze:
Kopš 2003. gada
Vadošais pētnieks pie zinātniskā projekta Nr. 01.0625 “Slāņainu stieņu
strukturālā mehānika” izpildes
1998. -2003. g.
Docents, datormācības pasniedzējs Sociālo attiecību institūtā “Attīstība”
(MS Office XP, Corel Draw , Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, MS
Project 2000, u.c.)
Kopš 1975. gada
Piedalījies kā izpildītājs pie zinātniski pētniecisko līgumdarbu veikšanas
Būvmehānikas katedrā
Zinātniskā darba virziens:
Kompozīto materiālu un konstrukciju mehānika.
Zinātniskās publikācijas:
Darba:
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV1658, Latvija Tel.: +371 7 089262;
ivarsr@bf.rtu.lv
2007. gada 21. septembris

e-mail:

Dzīves un darba gājums (CV)
1. UZVĀRDS:
REINIKS
2. VĀRDS:
MĀRTIŅŠ
3. DZIMŠANAS DATUMS:
13. marts 1974. gads
4. NACIONALITĀTE:
Latvietis
5. ĢIMENES STĀVOKLIS: Precējies, 2 bērni
6. IZGLĪTĪBA:
1999 M.Sc. Ģeodēzijā, Rīgas Tehniskā universitāte
7. VALODAS ZINĀŠANAS: Latviešu, Vācu, Angļu, Krievu
8. PROFESIONĀLO BIEDRĪBU DALĪBNIEKS:
Latvijas Mērnieku biedrība
9. CITAS IEMAŅAS:
Datorgrafika; mērniecība ar datorinstrumentiem; inženierģeodēziskie darbi
būvniecībā; pieredze vektorizējot un dešifrējot aeroplānus un satelītattēlus;
tālizpētes datu apstrāde un analīze; pieredze veidojot GPS atbalsttīklu un
darbā ar īso attālumu GPS uztvērējiem, RTK mērījumi; teritorijas un detālie
plānojumi, augstas precizitātes lāzerskenēšana un datu apstrāde
10. PATREIZĒJAIS STĀVOKLIS:
Lektors Ģeomātikas katedrā
11. DARBA PIEREDZE:

12. KVALIFIKĀCIJA:

2006. gada 14. februārī

2005. – pašreiz Rīgas Doma baznīca; ģeodēziskā monitoringa
eksperts deformāciju novērošanā
2005. – pašreiz SIA „GPS Partners” produktu speciālists
2003. – pašreiz Latvijas Mērnieku biedrības kursu lektors un
organizēšana.
2005. – pašreiz RTU Ģeomātikas katedras lektors
2002. –2005. RTU Ģeomātikas katedras asistents
2000. – 2005. SIA “MerKo” inženieris ģeodēzists
1997. – 2002. RTU ģeodēzijas un kartogrāfijas profesora grupas laborants.
1995. – 2000. SIA “ĢKC” inženieris ģeodēzists
1995. – 1998. zvērināta mērnieka J. Klētnieka palīgs
Ģeodēzija, kartogrāfija, fotogrammetrija, GIS.

/ Mārtiņš Reiniks /

3.pielikums
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Bakalaura profesionālās studijas RBCS0
Priekšmeta nosaukums
Matemātika
Ievads. Analītiskā ģeometrija: vektori, līnijas, virsmas. Lineārā algebra: matricas,
determinanti, lineāru vienādojumu sistēmas. Ievads analīzē: robežas, nepārtrauktība.
Diferenciālrēķini: atvasinājums, diferenciālis, to pielietojumi. Integrālrēķini: nenoteiktais un
noteiktais integrālis, to pielietojumi. Parastie Diferenciālvienādojumi. Rindas. Divkāršie un
trīskāršie integrāļi.
Ekonomika
Ekonomikas priekšmets. Ekonomikas pamatjēdzieni: retums, izvēle, maksa par izvēli,
ražošanas iespējas, derīgums, pozitīvā un normatīvā ekonomika, mikroekonomika un
makroekonomika. Robežlielumu teorija un tās pielietojums. Preču un ražošanas faktoru tirgi.
Tirgus funkcijas sabiedrībā un tirgus mehānisms.
Saskarsmes pamati
Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie, ētiskie un kultūras aspekti. Izskaidrota saskarsmes
procesa būtība, funkcijas un veidi. Tiek aplūkoti saskarsmi ietekmējošie faktori. Verbālās un
neverbālās komunikācijas nozīme. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības grupā.
Skaidroti komandas sadarbības principi, saskarsmes īpatnības augstskolā. Cilvēku attiecību
ētiska regulēšana. Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi. Raksturoti svarīgākie
saskarsmes kultūras aspekti. Uzvedības etiķete un normas. Personas ārējā tēla veidošana.
Ievads siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā
Siltuma avoti un siltumapgādes sistēmas. Gāzes apgādes sistēmas. Ūdensapgāde,
kanalizācija, ūdenssaimniecība. Ēku inženiersistēmas. Apkure, ventilācija, gaisa
kondicionēšana. Ēku energoveiktspēja. Enerģijas vadības sistēmas. Siltuma, gāzes un ūdens
inženiersistēmu komisionēšana.
Sports
Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles. Vispārēja fiziskā sagatavotība.
Inženierķīmija
Termodinamika. Reakcijas siltumefekts. Degvielas. Patvaļīgi procesi. Līdzsvars. Reakciju
ātrumi. Detonācija. Reakcijas ātruma un līdzsvara maiņa. Gāzes, šķidras un cietas vielas.
Gaiss. Kritiskā temperatūra un spiediens. Superkritiskas parādības. Dispersas sistēmas un
šķīdumi. Ūdens. Skābes un bāzes. pH. Ūdens sagatavošana. Metāli. Supravadītāji. Ķīmiskie
strāvas avoti. Metālu korozija. Organiskie savienojumi. Polimēri. Fosilās un alternatīvās
degvielas. Molekulārā elektronika un molekulārās mašīnas. Nemetāli. Silīcijs. Pusvadītāji.
Saistvielas. Radioaktivitāte.
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Telpas objektu attēlošanas plaknē teorētiskie pamati. Projicēšanas metodes. Punkts, taisne un
plakne. Rasējuma transformācijas metodes. Metriskie uzdevumi. Krustošanās uzdevumi.
Aksonometriskie attēli. Kompleksais rasējums. Skati, griezumi un šķēlumi. Izmēru izlikšana.
Skices un darba rasējumi. Detaļu savienojumi. Inženierobjektu datorizētā ģeometriskā
modelēšana.
Matemātikas papildnodaļas
Furjē rindas. Jēdziens par parciālajiem dif.vienādojumiem, stīgas svārstību v-ms.
Līnijintegrāļi, virsmas integrāļi. Lauku teorijas elementi. Varbūtību teorijas elementi:
notikumu algebra, diskrētie un nepārtrauktie gadījuma lielumi. Normālais, eksponenciālais
un Puasona sadalījums. Matemātiskās statistikas elementi. Hipotēžu pārbaude. Divu
dimensiju gadījuma lielumi.
Inženiermatemātika
Funkciju aproksimēšana, izmantojot mazāko kvadrātu metodi. Parasto
diferenciālvienādojumu tuvināta atrisināšana. Režģa metode siltumvadīšanas vienādojumam.
Empīriskie sadalījumi. Variācijas rindas raksturotāji: vidējā vērtība, mediāna, moda,
dispersija, standartnovirze. Standartizētie momenti. Asimetrijas un ekscesa rādītāji. Lineārā
regresija un korelācija. Programmu pakete MATHCAD.
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Pasniedzējs
Biezā
Līga

3

Krilovs
Leonīds

2

Gudzuka
Sandra

2

Krēsliņš
Andris

0

Muižnieks
Jānis
Kampars
Valdis

2

2

Veide
Gaļina

4

Biezā Līga

2

Koliškins
Andrejs

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fizika
Mehānika. Molekulārfizika un termodinamika. Elektrostatika. Līdzstrāva.
Elektromagnētisms. Svārstības un viļņi. Optika. Kvantu mehānika. Cietas vielas. Atomi.
Elementārdaļiņas.
Datormācība (pamatkurss)
Datoru klasifikācija. Mūsdienu datoru pārskats. Datu apstrādes teorijas pamati.
Algoritmizācijas ideoloģija. Iterācija un rekursija, iekļautie cikli. Programmēšanas valodas
pamati: darbs ar masīviem, ierakstiem, failiem, datu ievades/izvades iespējas, procedūras un
funkcijas. Programmēšanas tehnikas pamati. Programmas modularitāte. Bibliotēkas.
Datormācība (speckurss būvniekiem)
Būvinženieru darbu noformējuma elementu veidošana izmantojot Windows vides grafiskās
programmas un programmu paketes. Inženieru praksē sastopamu uzdevumu risināšana ar
programmu MathCad. Būvniecības specialitātes studenta grafoanalītiskā darba piemēra
izstrādāšana. Vienkāršāko būvmehānikas kursa uzdevumu risināšana ar galīgo elementu
programmu Analysis 1.9.
Inženierkomunikāciju datorgrafika
Būvobjektu un inženierkomunikāciju grafiskā attēlošana, aksonometrija, ēkas plāns,
griezums. Kotētās projekcijas, to lietošana inženierprojektu izstrādāšanā. Datorizētās
rasēšanas un projektēšanas sistēmas inženierbūvju projektēšanā. 2D datorgrafikas
pamatjēdzieni - slāņu koncepcija, ģeometriskie elementi, darbības ar tiem, bibliotēkas
elementi. Datorizētās projektēšanas (CAD) jēdziens un pamati, tās mērķis un uzdevumi. 3D
CAD inženiersistēmās. Standartizācijas nozīme CAD lietojumos. Datorizētajā projektēšanā
izmantotā aparatūra un programmatūra. Projektēšanas sistēmu konfigurēšana. Modeļobjektu
lietojums: dokumentācija, ievads galīgo elementu analīzes metodē, vizualizācija, animācija,
virtuālā realitāte. Programmēšana CAD vidē. Projekta datu apmaiņa starp dažādām CAD
sistēmām un kolektīva darba organizācija. Rasējuma kopiju iegūšana ar ploteriem un
printeriem, elektroniskā publicēšana izplatīšana.
Vides inženierzinību pamati
Vides inženierzinību galvenie principi. Resursi, to racionāla izmantošana. Enerģijas ieguve
un izmantošana. Atmosfēras, hidrosfēras un litosfēras aizsardzības teorija un
inženiertehniskie risinājumi. Atkritumu saimniecība. Ekoloģiskā ekspertīze.
Elektrotehnika un elektronika
Elektriskā ķēde, tās elementi. Ķēžu vienādojumi un to atrisināšana. Jēdziens par trīsfāžu
sistēmām. Transformatori un elektriskās mašīnas. Pusvadītāju ierīces. Taisngrieži. Ciparu
tehnikas elementi. Mikroprocesoru sistēmas.
Inženiersistēmu ūdens ķīmija
Pamatprasības kvalitatīvu un kvantitatīvu rezultātu iegūšanai ūdens inženierķīmijā.
Rezultātu izteikšana. Galvenie ūdens kvalitāti raksturojošie parametri- sārmainība, cietība,
pH, ūdenī izķīdušais skābeklis. Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš.
Dzelzs un mangāns ūdens apgādes sistēmās. Silīcijs, slāpeklis, fosfors. Naftas produkti un
tauki. Rezultātu izmantošana.
Prasības ūdenim, ja to izmanto tvaiku ražošanas saimniecībā. Katlakmens.
Inženiersistēmu mikrobioloģija
Ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilēšanas, gaisa kondicionēšanas, un citu inženiersistēmu
mikroorganismi. Mikroorganismu ietekme uz cilvēku veselību un iekārtu tehnisko stāvokli.
Mikroorganismu identifikācijas metodes. Mikroorganismu izmantošana dzeramā ūdens
sagatavošanā, notekūdens attīrīšanā un gaisa attīrīšanā.
Teorētiskā mehānika (būvniecībā)
Aksiomas. Saites. Spēki un spēkpāri. Reducēšana. Spēku un objektu līdzsvars. Brze.
Smaguma centrs. Inerces tenzors. Punkta kinemātika un dinamika. Ķermeņa kustības veidi.
Saliktas kustības kinemātika un dinamika. Masas centra kustība. Dinamikas vispārīgās
teorēmas. Ķermeņa dinamika. Kinetostatikas metode. Dinamikas vispārīgais vienādojums.
Virtuālo pārvieto-jumu princips.
Materiālu pretestība (būvniecībā)
Iekšējo spēku noteikšana. Superpozicijas princips. Spriegumi, deformācijas, pārvietojumi.
Diagrammas. Bīstamie šķēlumi. Stiprības teorijas un pamatuzdevumi. Saliktais
spriegumstāvoklis. Statiski nenoteicamas sistēmas. Sistēmu stabilitāte. Konstrukciju aprēķins
pie dinamiskām slodzēm. Rezonanses. Plākšņu aprēķini. Vienkāršo čaulu prognozēšana ar
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analītiskām metodēm. GEM metode.
Ievads būvmehānikā
Darinājumu kinemātiskā un struktūras analīze. Statiski noteicamas daudzlaidumu sijas un
rāmji. Piepūļu noteikšana un ietekmes līniju konstruēšana. Trīslocīklu loki. Režģotas
sistēmas. Elastīgo sistēmu īpašības un pārvietojumu aprēķins.
Tehniskā termodinamika
Gāzes parametri, maisījumi, kapacitāte. Pirmais un otrais termodinamikas likums, iekšējā
enerģija, entalpija, entropija, eksenerģija. Procesi, cikli. Ūdens un ūdens tvaiks. Mitrs gaiss.
Kaltēšanas procesi. Aukstuma iekārtas. Siltuma sūkņu un termofikācijas cikli.
Plūsmas mehānika
Hidrostatika. Hidrodinamikas pamatjēdzieni, uzdevumi un pētīšanas metodes. Hidrauliskie
zudumi. Cauruļvadu hidrauliskais aprēķins. Šķidruma iztece no caurumiem un uzgaļiem.
Šķidruma kustība vaļējās gultnēs. Filtrācija.
Darba aizsardzības pamati
Valsts politika un prasības darba aizsardzībā. Darba vides kaitīgie un bīstamie faktori, to
iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. Pasākumi šīs iedarbības novēršanai
vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati.
Darba aizsardzība
Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību. Darba drošības standartu sistēma. Darba
aizsardzības un drošības vadīšana valsts līmenī, organizāciju un uzņēmumu līmenī. Tehnikas
un tehnoloģijas drošums. Darba aizsardzības pasākumu projektēšana. Darba vides stāvokļa
kontrole.
Civilā aizsardzība
Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību. Darba drošības standartu sistēma.
Ražošanas kaitīgo un bīstamo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu, to mērīšana un
normēšana. Cilvēka aizsardzības pasākumi. Darba drošības organizācija un kontrole.
Būvmateriāli, pamatkurss
Būvmateriālu galvenās īpašības. Pielietojuma iespējas dažādās būvniecības nozarēs. Dabīgie
un mākslīgie akmens materiāli. Kokmateriāli. Polimēru un metāla izstrādājumi. Laku un
krāsu materiāli. To īpašības un pielietojums praksē.
Ģeodēzija
Ģeodēzijas pamatprincipi. Koordinātu sistēmas. Ģeodēziskie mērījumi: instrumenti,
metodes, precizitāte. Horizontālā un vertikālā uzmērīšana. Ģeodēziskie tīkli. Topogrāfiskā
uzmērīšana. Aerofoto uzmērīšana. Ģeodēziskie darbi būvju projektēšanā, celtniecībā,
ekspluatācijā. Būvkonstrukciju ģeodēziskā kontrole.
Ģeodēzijas praktikums
Horizontālā uzmērīšana: atbalsta tīkls, situācijas uzmērīšana, plāna sastādīšana. Vertikālā
uzmērīšana: atbalsta tīkls, līmeņošana, reljefa plāns. Tahimetrija. Trases uzmērīšana, līknes,
garenprofils, šķērsprofils. Būvasis, to nospraušana.
Hidrodinamika un aerodinamika
Ievads, hidraulikas un aerodinamikas uzdevumi un jēdzieni. Šķidrumu un gāzu līdzsvars.
Hidraulikas pamatvienādojumi. Hidrauliskās pretestības. Šķidruma un gāzu kustība caurulēs.
Šķidrumu iztece pa caurumiem un uzgaļiem. Hidroaerodinamisko parādību modelēšana.
Sūkņi, ventilatori, kompresori
Pamattermini un definīcijas. Sūkņi. Centrbēdzes sūkņi. Ass sūkņi. Rotorsūkņi. Ventilatori.
Centrbēdzes ventilatori. Ass ventilatori. Kompresori. Centrbēdzes kompresori. Ass
kompresori. Virzuļkompresori. Rotorkompresori.
Būvniecības siltumfizika
Siltuma vadīšanas process. Būvmateriālu siltumfiziskās īpašības. LBN 002-01 prasības
norobežojošām konstrukcijām un ēkai kopumā. Konstrukciju termiskās pretestības un
siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana. Temperatūras un ūdens tvaika spiediena
sadalījums konstrukcijā. Kondensācijas, sēnīšu augšanas un korozijas riska novērtējums.
Konstrukciju masivitāte un telpu siltuma noturība. Norobežojošo būvkonstrukciju aplēses
metodes, to ietekme uz telpu mikroklimatu.
Siltumapgāde
Ēku un pilsētu siltumapgādes sistēmas, to shēmas, siltuma avoti un piegādes tīkli.
Siltumnesēji, to parametru izvēle, temperatūras grafiki. Siltumtīklu hidrauliskais aprēķins,
iebūves veidi, siltumizolācija. Saistība ar ēkas apkures sistēmu ievadmezglos, to
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funkcionālās shēmas. Telpu siltuma zudumu aprēķins. Apsildes sistēmu klasifikācija. Ūdens
apsildes sistēmas. Hidrauliskais aprēķins. Sistēmu atsevišķu elementu konstrukcijas. Tvaika
apsilde un aprēķins. Sildķermeņu veidi. Sildvirsmas aplēse. Gaisa apsolde, gaisa sildītāji.
Apkure
Apkures sistēmu elementi. Apkures sistēmu klasifikāciju. Dažādu apkures sistēmu
priekšrocības un trūkumi. Projektēšanas uzdevums. Siltumtehniskie aprēķini. Hidrauliskais
aprēķins. Katlu mājas un siltummezgla principiālas shēmas. Iekārtu izvēle.
Gaisa kondicionēšana
Mācību priekšmets Gaisa kondicionēšana paredzēts gaisa kondicionēšanas principu un
pamatzināšanu apguvei. Gaisa kondicionēšanas sistēmas ir neatņemama ēku sastāvdaļa, kas
nepieciešama arī augstas kvalitātes produktu ražošanā, kur nepieciešama precīza telpu gaisa
kvalitāte. Gaisa kondicionēšanas sistēmas ir arī vienas no galvenajām enerģijas patērētājām
būvindustrijā. Priekšmets attīsta: izpratni par gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību
nodrošinot telpu gaisa temperatūru un mitrumu; sistēmu pamatelementu darbību; sistēmu
slodžu noteikšanu un darbības stratēģiju.
Ventilācija
Priekšmets attīsta izpratni: par ventilācijas sistēmu darbību nodrošinot telpu gaisa kvalitāti;
kā normatīvi un standarti ietekmē gaisa sistēmu projektēšanu; sistēmu pamatelementu
darbību; sistēmu slodžu noteikšanu un gaisa sadales stratēģiju.
Aukstumapgāde
Zemu temperatūru iegūšanas paņēmieni. Saldēšanas mašīnu klasifikācija. Teorētiskie darba
cikli. Divpakāpju un kaskādes mašīnas. Reālie darba cikli, raksturlielumi. Aukstuma ražības
regulēšana. Aukstuma aģenti un nesēji. Tvaika kompresija. Saldētavas un aukstuma kameras.
Aukstuma iekārtu ekspluatācija.
Gāzapgāde
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu nepieciešamas priekšzināšanas matemātikā, fizikā un
termodinamikā, kā arī prasme patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru. Priekšmeta mērķis ir:
1. Dot priekšstatu par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzes ieguves, transporta un
sadales sistēmām, to veidojošiem elementiem;
2. Apskatīt drošības pasākumus ekspluatējot gāzapgādes sistēmas, dabasgāzes ekonomiskos
un ekoloģiskos aspektus;
3. Sniegt informāciju par gazifikācijas vēsturi, pašreizējo stāvokli un perspektīvo attīstību.
Ūdensguves
Ūdensguvju konstruktīvie risinājumi. Zivju aizsardzība. Ūdens krājumu un ņemšanas ierīču
sanitārā aizsardzība. Ūdensguvju modernizācija.
Ūdensapgāde
Ūdensapgādes sistēmas. Ūdens patēriņi un patēriņa režīmi. Nepieciešamie un pieļaujamie
spiedieni ūdensvadā. Ūdensvada tīkli, cauruļu materiāli, armatūra. Tīklu hidrauliskie
aprēķini. Strāvas frekvenču pārveidošana sūknētavās. Regulējošie rezervuāri. Dabas ūdeņu
dzidrināšana, atdzelžošana, mīkstināšana, dezinficēšana. Ēku iekšējais ūdensvads.
Notekūdeņu novadīšana
Notekūdeņu aprēķina caurplūdumi. Kanalizācijas tīkla un būvju aprēķins. Notekūdeņu
savākšanas sistēmu konstruēšana. Notekūdens plūsmas sastāvdaļas un tā fizikāli, ķīmiskais
un bioloģiskais raksturojums sastāvs, attīrīšanas metodes un to aprēķini. Notekūdens
mehāniskā bioloģiskā un papildus attīrīšana. Nogulšņu apstrāde un utilizācija.
Inženiersistēmu automātika
Regulēšanas kontūri, to sastāvdaļas. Vadāmie parametri siltuma, gāzes un ūdens
inženiersistēmā. Regulēšanas kvalitāte.
Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes
Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, vājstrāvu,
elektroapgādes, apgaismošanas, drošības sistēmu un liftu ekspluatēšanas īpatnības,
apsekošanas metodes un aparatūra. Pārbaudes ar mērķi noteikt sistēmu kvalitāti un sastādīt
biznesa plānus to uzlabošanai, ekonomiskuma darbības drošības paaugstināšanai.
Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana
Ēku inženiersistēmu projekta dzīves cikla izmaksu metodikas vēsturisks apskats. Finansiālās
un ekonomiskās analīzes metodoloģija. Naudas plūsmas diskontēšana. Patreizējas vērtības
jēdziens. Aprēķina koeficienti. Pieeja diskonta likmes izvēlei. Projektu ieguvumu un
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izmaksu identifikācija un skaitlisko lielumu noteikšana. Jūtīguma un riska analīze. Izvēle
starp projekta alternatīvām, kad projekta ieguvumi nav novēr-tējami skaitliski. Ēku
siltināšanas efektivitātes novērtējums.
Zinātnisko pētījumu ievadkurss inženiersistēmās
Zinātne, tās loma sabiedrībā. Zinātņu klasifikācija, finansēšanas principi un apjomi.
Zinātniskie grādi un nosaukumi, doktorantūra Latvijā un citur. Disertācijas un darbu
apkopojumi. Informācijas iegūšana. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Zinātniskās
publikācijas siltuma un gāzes tehnoloģijā, ievērojamākie zinātnieki šajā nozarē.
Centralizētā siltumapgāde
Centralizētās siltumapgādes shēmas izvēle. Siltuma tīklu izbūves veidi to izvēles kritēriji.
Tīklu projektēšana. Hidrauliskais aprēķins. Tīklu materiālā daļa. Kompensatori. Siltuma un
mitru-ma izolācija. Drenāža. Telekomunikācijas. Iere-gulēšana un ekspluatācija. Tarifi, to
veidošana. Siltuma uzskaite.
Gāzapgādes sistēmas
Programma ietver inženieriem nepieciešamās zināšanas par gāzes apgādes sistēmām, to
konstrukcijām un metodes inženiertehnisku aprēķinu veikšanai. Dotas ziņas par gazifikācijā
izmantojamiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģiju. Gāzes sistēmu projektēšanu,
būvniecību un ekspluatācijas darbus reglamentējošie un normatīvie dokumenti. Sniegt
informāciju par gazifikācijas vēsturi, pašreizējo stāvokli un attīstību.
Siltuma avoti ēku apkurei
Siltuma ģeneratori centralizētai un lokālai siltumapgādei. Katlu un palīgiekārtu izvēle un
aprēķins. Kurināmais, to salīdzinājums. Iebūvētas katlu mājas projektēšana. Ģeotermālais
siltums.
Alternatīvie enerģijas avoti ēku siltumapgādei
Alternatīvo enerģijas avotu klasifikācija un ekonomiskais salīdzinājums. Energobilance.
Elektroapkures sistēmas un elementi, to aprēķini. Saules apkures sistēmas un pasīvie
elementi, to arhitektoniskais noformējums un aprēķini. Aktīvie saules apkures sistēmas
elementi. Siltuma sūkņi. Zema potenciāla enerģijas iekārtas. Ģeotermālie ūdeņi Latvijā, to
izmantošanas perspektīvas.
Gaisa attīrīšana
Mācību priekšmets "Gaisa attīrīšana" paredzēts gaisa attīrīšanas principu un pamatzināšanu
apguvei. Gaisa attīrīšanas sistēmas ir neatņemama ēku sastāvdaļa, kas nepieciešama arī
augstas kvalitātes produktu ražošanā, kur nepieciešama precīza telpu gaisa kvalitāte. Gaisa
attīrīšanas sistēmas ir arī vienas no galvenajām enerģijas patērētājām un darba vides
kvalitātes nodrošinātājām būvindustrijā. Priekšmets attīsta: izpratni par gaisa attīrīšanas
sistēmu darbību, nodrošinot gaisa kvalitāti telpās un ārējā vidē.
Ēku iekšējās sanitārtehniskās iekārtas
Izskatāmi dažādas nozīmes ēku ūdensvada (aukstā un karstā ūdens) un to kanalizācijas
projektēšanas, ierīkošanas un ekspluatācijas jautājumi.
Izstrādājams daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas projekts.
Notekūdeņu attīrīšana
Notekūdeņu plūsmas sastāvdaļas un tā fizikāli - ķīmiskais un bioloģiskais sastāvs.
Attīrīšanas metodes un projekts. Notekūdeņu mehāniskā, bioloģiskā un papildus attīrīšanas
iekārtas. Nogulšņu apstrādes iekārtas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana,
uzturēšana un ekspluatācija. Attīrīšanas procesu kontrole. Drošība un higiēna.
Nogulšņu apstrāde
Nogulšņu uzkrāšana, pārsūknēšana, blīvēšana, atūdeņošana, aeroba un anaeroba
stabilizēšana, izvietošana.
Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumu avoti un daudzumi. Atkritumu fizikālais un ķīmiskais sastāvs. Apsaimniekošanas
metodes. Atkritumu daudzuma samazināšana, apstrāde, atkārtota izmantošana. Enerģijas
ieguve no atkritumiem. Karjeru rekultivācija. Kaitīgie atkritumi. Apstrāde, uzglabāšana,
riska faktors.
Santehnisko būvdarbu tehnoloģija
Mācību priekšmets paredzēts tehnoloģisko principu un pamatzināšanu apguvei. Mācību
priekšmetā tiek apskatītas sekojošas svarīgākās pamattēmas: Santehnisko tehnoloģiju
realizācijai nepieciešamo pielietojamo materiālu analītiski salīdzinošs apskats, cauruļu, gaisa
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vadu, fasondetaļu un savienojošo galu apstrādes un izgatavošanas paņēmienu apskats,
paņēmieni atsevišķu sastāvdaļu savienošanai kopējā sistēmā, VGKS montāžas, palaišanas un
regulēšanas īpatnības, ūdensapgādes sistēmu montāžas īpatnības un specifika, gāzes apgādes
sistēmu montāžas, palaišanas un pārbaudes specifika un īpatnības, kanalizācijas sistēmu
montāžas specifika un tās nosacījumi, sistēmas kopējā pārbaude, palaišana un regulēšana
pirms nodošanas ekspluatācijā.
Inženiersistēmu apkope un ekspluatācija
Būvju inženiersistēmu identifikācija un klasifikācija ekspluatācijai: apkures, ventilācijas,
gaisa kondicionēšanas, lokālās energo, ūdens apgādes un novadīšanas inženiersistēmas.
Resursu plānošana būvju inženiersistēmu lietošanai, darbināšanai un uzturēšanai.
Būvju inženiersistēmu dzīves cikla izvērtējums.
Investīciju plānojums būvju inženiersistēmu veiktspējas uzturēšanai to dzīves cikla laikā.
Atsevišķu būvju inženiersistēmu lietošanas, darbināšanas un uzturēšanas tehniskā un
tehnoloģiskā specifika. Komforta nosacījumu izvērtējums energoefektivitātes aspektā. Būvju
veiktspējas tehniskā nodrošinājuma ekonomiskā analīze un dažādu izvēļu ekonomiskās
lietderības salīdzinājums.
Inženiersistēmas mazstāvu apbūvei
Mazstāvu apbūves apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, gāzapgādes, aukstās un
karstās ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas sistēmas. Dārza dekoratīvie un peldbaseini.
Atkritumu apsaimniekošana. Apgaismošana, sadzīves aparatūra un elektroinstalācija. Ēkas
un teritorijas drošības sistēmas. Mazstāvu apbūves būvnoteiku-mi un standarti. Likumdošana
par attiecībām ar kaimiņiem un komunālajiem apsaimniekotājiem. Servitūta likumi.
Pilsētu inženiersistēmu plānošana
Apdzīvotas vietas gāzes apgādes plānošana. Faktori, kas jāņem vērā, projektējot gāzes
apgādes sistēmas. Pastāvošā likumdošana un tehniskie normatīvi. Vairākpakāpju dabasgāzes
sadales sistēmas un pielietojamie spiedieni. Gāzesvadu hidrauliskais aprēķins. GIS.
Apvienotā Eiropa un Latvija
Apvienotās Eiropas būtība. Apvienotās Eiropas institūcijas. Ekonomiski sociālā, politiskā
drošības integrācija. Latvija Eiropas Savienībā: perspektīves un problēmas.
Prezentācijas prasme
Prezentācijas jēdziens. Delegāciju sagaidīšana un pieņemšana. Lietišķās sarunas.
Pieņemšanas. Vizītkartes. Telefona sarunas. Lietišķā sarakste. Apģērbs. Galda servēšana.
Reklāma. Simbolika. Prezentācijas īpatnības dažādās valstīs.
Lietišķā etiķete
Saskarsme un etiķete. Oficiālo un lietišķo tikšanos organizēšana un norise. Publiska runa.
Lietišķās sarunas. Pieņemšanas. Apģērba formas. Telefona sarunas. Vizītkartes. Lietišķā
sarakste. Reklāma. Etiķetes īpatnības dažādās valstīs.
Vadības socioloģija
Tirgus zinības sociālie aspekti. Ražošanas uzņēmums - sociāla sistēma. Darbinieks sociālo
attiecību sistēmā. Sociālo procesu vadība. Sociālie aspekti darbā un tā organizācijā.
Biznesa socioloģija
Biznesa, uzņēmējdarbības galvenie sociālie priekšnosacījumi un likumsakarības. Biznesa kā
sabiedrības sociālā institūta loma un attīstība. Uzņēmēja sociālais portrets. Sabiedrības
sociālekonomiskā stratifikācija.
Būvniecības plānošana un organizācija
Būvlaukuma sagatavošanas darbi, plūsmas metode, tīkla plānošanas un vadīšanas metodes
kalendārā plānošana un būvdarbu organizēšana, projektēšanas organizēšana, t.sk.
celtniecības organizēšanas projektu un darba veikšanas projektu izstrādāšana, izpētes darbi
celtniecībā, celtniecības ģenerālie plāni.
Būvfirmas vadīšana
Būvbiznesa darbība un specifika Latvijas Republikā. Līgumi būvbiznesā; to saturs, veidi,
noslēgšana. Būvbiznesa darbības tehniski ekonomiskie rādītāji un to specifika. Būvbiznesa
darbības finansiālais rezultāts un likviditāte. Firmas vadīšanas galvenie principi.
Uzņēmējdarbības ekonomika
Uzņēmējdarbības formu raksturojums. Uzņēmumu līdzekļu un to finansēšanas avotu
vispārīgs raksturojums. Nemateriālo aktīvu raksturojums. Pamatlīdzekļu sastāvs un to
izmantošanas raksturojums. Apgrozāmo līdzekļu raksturojums un to izmantošanas rādītāji.
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Darba spēka raksturojums. Darba ražīguma rādītāji. Darba algas formas un sistēmas.
Izmaksu un izdevumu jēdzieni. Izmaksu klasifikācija. Pašizmaksas kalkulācija. Izmaksu
posteņu aprēķini. Peļņa un rentabilitāte. To ietekmējošie faktori.
Angļu valoda
Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz
tehniskās terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas prasmes
apguve darbā ar tekstu specialitātē; 2) lietišķās sarunvalodas pamatu apguve un diskusijas
spēju attīstīšana; 3) klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, projektos u. tml.; 4)
rakstveida izteiksmes attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, secinājumi). Programma
sastādīta saskaņā ar Eiropas Padomes izstrādātajam kopējām vadlīnijām valodu apguvē,
mācīšanā un valodas prasmju vērtējumā, ņemot vērā arī Baltijas valstu augstskolu valodu
pedagogu LEONARDO projekta rezultātus un kopējos ieteikumus, kuru izstrādāšanā
piedalījās arī RTU Valodu Institūts.
Vācu valoda
Kursa mērķis ir radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē un lietišķās
sarunvalo-das pamatu apguve.
Specializējošā prakse
Praktikanta veiktais darbs un novērojumi uzņēmumā. Ieņemtā amata vieta uzņēmuma
struktūrā un praktikanta ieguldījums uzņēmuma funkcionēšanas un attīstības nodrošināšanai.
Uzņēmuma darbības analīze, vērtējums un praktikanta priekšlikumi uzņēmuma turpmākās
veiktspējas uzlabošanai un dinamiskas attīstības nodrošināšanai.
Bakalaura darbs (ar projekta daļu)
Bakalaura darbs ar projekta daļu ir studiju noslēguma posms, kurā veic teorētiskās daļas
izstrādi, tajā apkopotas zināšanas pielietojot projekta daļas izstrādē.
Siltumapgāde (studiju projekts)
Praktiskās iemaņas siltumapgādes sistēmu projektēšanā. Izstrādāt siltumapgādes sistēmas
projektu ar siltumtīklu plānu, hidraulisko aprēķinu, spiediena grafiku, siltummezglu shēmām
un izmaksu kalkulāciju.
Gāzapgāde (studiju projekts)
Praktiskās iemaņas gāzapgādes sistēmu projektēšanā. Izstrādāt gāzapgādes sistēmas
projektu ar gāzes tīklu plānu, hidraulisko aprēķinu, spiediena regulēšanas shēmām un
izmaksu kalkulāciju.
Ūdensapgāde (studiju projekts)
Apdzīvotās vietas ūdens apgādes tīklu projektēšana.
Notekūdeņu novadīšana (studiju projekts)
Apdzīvotas vietas notekūdeņu sistēmas projektēšana.
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Studentu vērtējums par studiju kursa pasniedzēja darbu
mācībspēks:
studiju kurss:

A.Kundziņa
Apkure

studiju līmenis:

bakalaura

fakultāte:
kurss/sem.:

BF
7.sem.

Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju,
pārbaudes formām, mācību materiāliem u.c. kursa aspektim:
Pārāk daudz gudru grāmatu ir tikai krievu valodā (neparocīgi latviešiem)
Viss apmierina.
Lekcijai laiku vajadzētu vairāk pielāgpt kopā ar citāmlekcijām, tad arī šīs lekcijas apmeklējums
kļūs daudz lielāks, jo ir diezgan nejauki braukt 50km speciāli uz vienu lekciju, bet tas, protams, ir
tikai mans subjektīvais viedoklis.
Nekorekts lekcijas laiks šim priekšmetma, jo visas lekcijas ir tikai sākot no 3dienas, bet 1 grupas
lekcija ir pirmdienā, tāpēc bieži sanāk nokavēt.
Palielināt pasniedzējai algu.
Būtu labi parādīt kādas apkures sistēmas sastāvdaļas klasē, piem.: balons, ventili, termostatiskie
ventiļi, monometri u.t.t. Dažiem svarīgiem momentiem varētu sagatavot vairāk informācijas.
Viss apmierina, viegli uztvert informāciju.

0

pilnīgi neapmierina
drīzāk neapmierina
drīzāk apmierina
pilnīgi apmierina
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

Novērtējiet, lūdzu, šī kursa apguves grūtības pakāpi

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai šī studiju
kursa apguvei?

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās
uzskates līdzekļus

Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās

Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga

Pasniedzējs vērtēja studenta darbu visa semestra
laikā

Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama

Pasniedzējs rosināja domāšanu

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

Nodarbību laiks tika izmantots lietderīgi

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā
paredzēto vielu

Tēmu izklāsts bija sistemātisks un loģisks

Pasniedzējs izsklāstīja tēmas saprotami

Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve

Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar
prasībām kursa apguvei un kursa programmu
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BF
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Studentu vērtējums par studiju kursa pasniedzēja darbu
mācībspēks:
studiju kurss:

A.Broks
Gāzes apgāde

studiju līmenis:

bakalaura

fakultāte:
kurss/sem.:

BF
7.sem.

Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju,
pārbaudes formām, mācību materiāliem u.c. kursa aspektim:
Vajag vairāk kontroldarbu!
Daudz jaunas informācijas.
Vairāk praktiskos darbus.
Interesanti bija uzināt daudz jaunu.
Interesanti, pamācoši.

Studentu vērtējums par studiju kursa pasniedzēja darbu
mācībspēks:
studiju kurss:
studiju līmenis:

E.Dzelzītis
Inženiersistēmu automātika/SGV sist. autom. vad.
bakalaura

fakultāte:
kurss/sem.:

BF
7.sem.
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Studentu vērtējums par studiju kursa pasniedzēja darbu
mācībspēks:
studiju kurss:

E.Dzelzītis
Inženiersistēmu automātika/SGV sist. autom. vad.

studiju līmenis:

bakalaura

fakultāte:
kurss/sem.:

BF
7.sem.

Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju,

pārbaudes formām, mācību materiāliem u.c. kursa aspektim:
Vairāk apkopotas literatūras, elektroniskā vai rakstiski - grāmatas, žurnāli latviešu valodā.
Ir maz pieejama literatūra patstāvīgai studēšanai. Priekšmeta apguve lielākajā mērā balstās uz
pasniedzēja lekcijām. Gribētos, lai lekcijās tiktu vairāk izskatīti praktiskie piemēri.
Vēlētos vairāk reālu - taustāmu materiālu. Piemēram: īstus taustāmus regulētājus, sensorus,
mērītājus utt. Lai labāk varētu saprast to darbības principus un labāk varētu taajos orientēties.
Atvēlēt vairāk laika priekšmeta smalkākai izskatīšanai.
Būtu ļoti labi uzzināt par mācību mat. Par jaunākām tehnoloģijām pasaulē, kā arī video - audio
materiālu pieeja, kā arī vairāk pieskarties apmācības laikā pie reālām situācijām dzīvē ar piemēriem
Tēmas ir ļoti vajadzīgas un interesanti klausīties. Katra tēma ir aprunāta, visi sīkumi ir izstāstīti.
Patīkami nodarboties ar tādu pasniedzēju.
Viss kopumā apmierina. Varbūt būtu labi kādas laboratorijas darbos vai nodarbībās, lai demonstrē
iekārtu uzbūvi un darbību.
patika ideja strādāt pie patstāvīga darba ārpus universitātes grupās un vērtējumu sistēma, kad tava
aktivitāte visa semestra laikā ietekmē tavu atzīmi beigās.
Būtu ļoti jauki, ja būtu iespēja strādāt laboratorijas darbus un redzēt, mērīt vairāk praktiski.
Ir labi, ka pasniedzējs veicina patstāvīgo darbu. Tādējādi ir iespējams labāk apgūt kursa vielu.
Izmantot vairāk uzskates materiālu, piemērus no dzīves. No pasniedzēja gaidītu lielāku atraktivitāti
stāstot par tēmu.
Lekcijas varēja būt sadalītas sīkāk katrānedēļā, bet ne 2 lekcijas pēc kārtas. Varēja pielietot
papildus pārbaudes formu arī uz lekcijām. Derētu sīkāk analizēt izpildītos darbus, pieminēt
trūkumus un pieminētos faktus, interesantus aspektus.
Lekcijas varētu būt biežākas un tēmas varētu pasniegt padziļinātāk. Varētu būt arī kaut kas
praktisks vai darbs laboratorijā. Lietas par kurām tiek runāts varētu saistīt ar piemēru no dzīves un
ja iespējams atnest un parādīt šīs lietas. (Kā tas biaj ar siltumenerģijas skaitītāju)
Ieteiktu izmantot visas lekcijas, bez pauzēm starp nedēļām, vairāk atvēlot laiku darbam klasē.
Būtu interesanti, ja tiktu iztirzāti mūsdienīgi un moderni materiāli par automātiku. Vēlētos, lai
lekcijas būtu pasniegta studentiem saprotamā, viegli uztverošā un interesantā, ne monotonā veidā.
Labi praktiskie darbi; Būtu labi vairāk informācijas par reālu automatizētu objektu eksplutāciju kompleksiem risinājumiem un problēmām, ar kādām sastopas.
Vērtīgi praktiskie darbi, kas veicināja studentus meklēt papildus jaunāko informāciju.
Pozitīvi, ka bija mājas darbi pa grupām, varēja iegūt jaunu informāciju arī no grupas biedriem.
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diferenciālvienādojumi
Nr.

Mācību
nedēļa

1
2
3

1
2
3

Lekcijas
Temati
T1
T2
T3

Stundas
2
2
2

Praktiskie darbi
Temati

Stundas

T2

2

Kursa darba
uzdevumu nodošana
Nr.
Temati

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kopā

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

T3,T4

2

Nr.1

T2,T4

T5,T6

2

T7,T8,

2

Nr.2

T5,T6

T9

2

Nr.3

T7

T10,T11

2

T12,T13

2

Nr.4

T12,T13

T14,T15

2
16

Studiju kursa darba uzdevums ietver termodinamisko procesu un termisko mašīnu ciklu
aprēķinus

Rīgas Tehniskā universitāte
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultate
Informātikas un programmēšana katedra
DIP101 DATORU MĀCĪBA (pamatkurss)

Kursa apjoms: lekcijas 32 stundas
lab.darbi 16 stundas
Kredìtpunkti 3
Kontrole
eksāmens 1. semestrī
Kursa mērķis ir iemācīt studentiem patstāvīga darba iemaņas darbā ar datoru tai
skaitā:
•
•
•
•

apgūt programmētāja darba vietu;
apgūt elementāras algoritmizācijas metodes;
apgūt augsta līmeņa valodu (Pascal);
iegūt patstāvīgas darba iemaņas un spējas patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Nedēļa
1
2
3
4
5,6
7
8
9
10,11
12
13,14
14,15
16

Lekcijas aplūkojamas tēmas
Datora uzbūve
Mūsdienu datoru parks
Procesoru uzbūves loģiskie pamati
Uzdevumu algoritmizācija
Skaitīšanas sistēmas
Programmas lāgošana un izpilde. Algoritmiskās valodas, valodas
Pascal pārskats
Valodas alfabēts un operatori
Paskāla matemātiskās iespējas
Datu tipu veidošana
Ciklu veidošanas paņēmieni
Programmēšanas tehnikas pamati
Procedūras un funkcijas
Speciālie jautājumi

Patstāvīgi apgūstamie jautājumi:
Ø darbs ar ārējām iekārtām;
Ø programmu kompilācija, ielāde, izpilde

Laboratorijas darbi
Lab.d. Nr.
1

Laboratorijas darba nosaukums
Klaviatūras apgūšana, operētājsistēmas apgūšana

2
Vienkāršu matemātisku funkciju izskaitļošana

3,4
5

Vektoralgebras, kopu teorijas, varbūtību teorijas, finansu un statistiskas
elementa vai uzdevuma atrisināšana
Teksta informācijas apstrāde (papildus darbs labākiem studentiem)

Pamatliteratūra
1. Marhin Athaus. Turbo-Pascal Profibuch. 1991.
2. Jpseph Mittendorfer Einfúrung in objektorientierte Programmierung mi Turbo Pascal 6.0.
1991.
3. Д.В.Поляков, И.Ю.Круглов. Программирование в среде ТУРБО ПАСКАЛЬ, 1992.
4. Д.В.Офицеров, В.А.Старых. Программирование в интегрированной среде ТУРБОПАСКАЛЬ. Минск, «Беларусь». 1992. – 239 с.
5. А.Федоров, Д.Рогашкин. Borland Pascal в среде Windows, Киев, Диалектика, 1993. –
510 с.
6. D.Э.Фигурнов IBM PC для пользователя. Москва: изд-во Компьютер, 1993. – 283 c.
7. Guntis Spalvis. Turbo Pascal ikvienam. Datorzinību Centrs, 1998. 126 lpp.
8. А.М.Еранешников. TURBO PASCAL 7.0. M.: Диалог, МИФИ, 1999, 163 c.
9. С.Н.Лукин. Т.Р. 7.0. Самоучитель для начинающих. М.: Диалог, МИФИ, 2000. 376
c.
Programmu sastādīja: doc. S.Kozlova, doc.J.Lavendels

Apspriests IP katedras sēdē un
apstiprināts LDI Padomes sēdē,
Prot. № 24, 19.05.2000.

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
Mācību priekšmeta nosaukums

Datormācība (speckurss būvniekiem)
Computer Sciences (special course for builders)
Mācību priekšmeta pasniedzējs:
Ivars Radiņš, Dr.sc.ing., as.prof

Felikss Bulavs, Dr.hab.sc.ing., prof.,

Studiju programma Būvniecība
Studiju profils Būvniecība
Studiju veids
akadēmiskā; profesionālā
Studiju līmenis
bakalaurs, praktisk. inžen.
Studiju virziens
būvniecība.
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP.
Mācību priekšmeta mērķis
Apgūt iemaņas darbam ar MS Windows 95 vidi un gatavām programmu paketēm MS Office,
MathCad.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Galvenie uzdevumi ir:
• apgūt iemaņas darbam ar failiem (Windows Explorer), pielietojamām programmām
(Paint, Calculator, …) un servisa programmām (Scandisk, Defrag ) Windows 95 vidē;
• apgūt racionālas darba metodes ar MS Word un MS Excel ar ievirzi būvniecības
uzdevumu risināšanā;
• apgūt matemātisku uzdevumu risināšanas metodes ar MathCad;
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1. Radiņš. Palīglīdzeklis kursa datormācība (speckurss) apgūšanai: MS Windows 95, Word
7.0, Excel 7.0.
2. K.Sataki. Microsoft WINDOWS’95 ikvienam. 1995. 146 lpp.
3. A.Geske, A.Grīnfelds. Teksta redaktors MS WORD 6.0 un 7.0 for Windows. 1998. 60
lpp.
4. Microsoft Word 7.0 (6.izd.), 1997. 80.lpp.
5. V.Vēzis. Microsoft EXCEL 5.0 ikvienam. 1994. 208 lpp.
Priekšmeta mācīšanas metode

Laboratorijas darbi, individuāli studentu darbi un to aizstāvēšana.
Priekšmeta apguves vērtējums
Ieskaite par veiktajiem patstāvīgajiem darbiem.
Prasības priekšmeta apguvē
Laboratorijas darbu apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras avotiem un
obligāta individuālo aprēķinu darbu veikšana un aizstāvēšana.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam laboratorijas (praktiskajam) darbam
Zināšanas par laboratorijas darba veikšanas metodiku un praktiskās aprēķinu programmas
pielietošanas principiem un paņēmieniem.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs
Darbu ieskaites pārrunas.
Mācību priekšmeta saturs
Windows 95 vides raksturīgākās īpašības. Programmu palaišana izpildei. Darbs ar logiem.
Failu, dokumentu, u.c. kopēšana, pārvietošana, dzēšana. Programma Windows Explorer.
Darbs ar Windows 95 programmām Paint, Calculator, WordPad, ScanDisk, Defrag...

MS Word 7.0
Word 7.0 īss raksturojums. Komandu grupas, darba rīku grupas, statusa rinda. Word vides
noskaņošana (komandu un darba rīku grupu rediģēšana, jaunu izveide un dzēšana,
Tools…Options, Tools…AutoCorrect, View…Ruler ). Lappuses parametru iestādīšana.
Sagataves (templates), normal.dot. To izveidošana un izmantošana. Eksistējošu dokumentu
atvēršana un jaunu veidošana (pogas, komandas). Režīmi dokumentu izvadīšanai uz ekrāna,
to raksturojums. Dokumentu saglabāšanas veidi.
Darbs ar tekstu. Latviešu valodas kodu tabulas (WinLat, WinLogs), konvertēšanas iespējas.
šrifti, to parametru nomaiņa. Teksta izcelšanas iespējas. Teksta formatēšana izmantojot
Formatting grupā esošās piktogrammas un komandu Format…Font.... Simbolu ievietošana.
Teksta pārnešana jaunā rindā. Rindkopa, tās formatēšana. Rindkopas robežas un ēnojums.
Komanda Format…Paragraph.... Teksta ievietošana rāmī, tā formatēšana.
Darbs ar tabulām. Tabulas izveidošana. Kursora pārvietošana tabulā. Komanda
Insert…Caption.... Tabulas rediģēšana. Tabulas elementu izcelšana. šūnu, kolonnu un rindu
ievietošana un dzēšana, pārvietošana un kopēšana. Tabulas kolonnu platuma un rindu
augstuma maiņa. Datu šķirošana tabulās. Citas komandu grupas Table komandas.

Racionāls darbs ar dokumentu. Sagatavju (template) izmantošana. Kolontitulu veidošana.
Stilu izmantošana, jaunu stilu veidošana. Pogas Format Painter izmantošana. Lauki,
dokumentu formu sagatavošana. Makrokomandu veidošana. Objektu ievietošana dokumentā.
Darbs ar MS Equation 2.0.

MS Excel 7.0
MS Excel 7.0 raksturojums: galvenā un dokumentu logu elementi. Formulu rinda. Darba
burtnīca un lapas (tabulas). Excel tabulas raksturojums. Pārvietošanās tabulā. Tabulas loga
sašķelšana. Informācijas ievadīšana tabulā. Relatīvās un absolūtās adreses. Formulu
ievadīšana (Function Wizard). Aprēķinu secība.
Šūnas satura rediģēšana un dzēšana. Tabulas apgabalu izcelšana, pārvietošana, kopēšana (ar
peli, ar komandām). Komandas Paste Special, Paste Link. Komentāri. Tabulas apgabala,
veselas tabulas ievietošana, izmešana.
Darbs ar šūnu apgabalu izmantojot apgabala jūtīgo punktu. Komandas Edit…Fill...
izmantošana. Darbību atsaukšana un atkārtošana. Kolonnu platuma un rindu augstuma
maiņa. Tabulas kolonnu un rindu slēpšana un atklāšana. Datu kārtošana tabulā.
Diagrammu veidošana. Standarta histogrammas veidošana. Diagrammas elementu
rediģēšana. Diagrammas veidošana izmantojot programmu Chart Wizard.

MathCad 7.0
Matemātisku izteiksmju izskaitļošana un vienkāršošana. Integrāļu aprēķins. Darbs ar
matricām. Funkciju diagrammu veidošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

kursa apjoms
32 stundas;
laboratorijas darbi
32 stundas;
individuālo darbu aizstāvēšana;
ieskaite.

;

Kalendārais plāns
Skat.mācību priekšmeta Datormācība speckurss būvniekiem programmu BBM 103.
Mācību priekšmeta Datormācība speckurss būvniekiem nozīme būvniecības bakalauru un
profesionālo studiju PROGRAMMĀS.Mācību priekšmets sagatavo studentu racionālai
turpmāko studiju priekšmetu apguvei.

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
Mācību priekšmeta nosaukums
Ievads būvmehānika
Introduction to Structural Analysis
Mācību priekšmeta pasniedzēji: Felikss Bulavs, Dr. h. inž., prof.
Studiju programma Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Studiju veids
profesionālā
Studiju līmenis
profesionālais bakalaurs

Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP.
Mācību priekšmeta mērķis
Apgūt būvkonstrukciju deformatīvā un spriegumstāvokļu noteikšanas metodes un
paņēmienus, jaunu konstruktīvo formu patiesās darbības izpētei un ekspluatācijā esošo būvju
slogojuma stāvokļa diagnosticēšanai.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Galvenie uzdevumi ir:
• iepazīt iespējamās konstrukciju aprēķinu shēmas;
• apgūt būvju un konstrukciju aprēķiniem nepieciešamās iemaņas;
• iepazīties ar piepūļu aprēķina metodēm;
• apgūt konstrukciju nestspējas novērtēšanas iemaņas;
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. Melderis, G. Teters. Būvmehānika. Zvaigzne, 1977, 560 lpp.
I. Melderis, V. Juriksons. Būvmehānikas uzdevumi ar atrisinājumiem. Rīga. Zvaigzne,
1970, 367 lpp.
Дарков А.В. Строительная механика. Высшая школа, 1976, 600 с.
Jefrey P. Laible. Structural Analysis.HOLT RINEHART AND WINSTON,1985, 901p.
F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika. Statiski noteicamas sistēmas. RTU izdevniecība,
Rīga, 2004, 167 lpp.
F.Bulavs, I.Radiņš Būvmehānika. Ievadkurss. Lekciju konspekts būvniecības
specialitāšu studentiem. RTU izdevniecība, Rīga, 2006, 205 lpp.

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas, praktiskie darbi, individuāli studentu aprēķinu darbi un to aizstāvēšana.
Priekšmeta apguves vērtējums
Ieskaitē tiek vērtētas studenta spēja orientēties un veikt praktiskus piepūļu un deformāciju
aprēķinus statiski noteicamām stieņu sistēmām. Ieskaiti tiesīgs kārtot students, kurš ieguvis
individuāli izstrādātā aprēķinu darba pozitīvu vērtējumu.
Prasības priekšmeta apguvē
Lekciju, praktisko nodarbību apmeklēšana vai attiecīgās tēmas apgūšana pēc literatūras
avotiem un obligāta individuālo aprēķinu darbu veikšana un aizstāvēšana.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējam praktiskajam darbam
Zināšanas par praktiskā darba veikšanas metodiku, un praktisko aprēķina programmu
pielietošanas principiem un paņēmieniem.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs
Atskaite par individuāli veiktiem aprēķinu darbiem, t.sk. secinājumi par iegūtajiem
rezultātiem, darbu ieskaites pārrunas.
Mācību priekšmeta saturs
Plakanu stieņu sistēmu struktūras analīze. Jēdziens par ģeometriski nemainīgām un
mainīgām sistēmām. Diski. Sistēmas kustības brīvības pakāpe un mainīguma pakāpe.
Acumirklīgi mainīgas sistēmas, to pazīmes. Ģeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas
likumi. Struktūras analīzes secība.
Šķēlumu metode iekšējo piepūļu noteikšanai plakanās sistēmās. Diferenciālās un integrālās
sakarības starp slodzēm, lieces momentu un šķērsspēku.
Liece. Slodžu un balstu veidi. Piepūļu noteikšana un epīru konstruēšana.
Piepūļu epīras vienlaiduma sijām. Daudzlaidumu statiski noteicamas sijas piepūļu aprēķins.
Piepūļu epīru pārbaude uz mezglu līdzsvara un epīru savstarpējo diferenciālsakarību pamata.
Neizdevīgākā slogojuma gadījuma noteikšana.
Jēdziens par ietekmes līnijām. Ietekmes līnijas vienlaiduma un daudzlaidumu sijām. Piepūļu
aprēķins pēc ietekmes līnijām. Jēdziens par kustīgas un mainīgas slodzes neizdevīgākā
stāvokļa noteikšanu.
Kopnes, to klasifikācija. Piepūļu noteikšana kopnes stieņos izmantojot momentpunkta
(Rittera), projekciju un mezglu izgriešanas metodes. Kopņu veidi. Piepūļu sadalījums
dažādas konfigurācijas kopnēs.
Statiski noteicamu plakanu rāmjveida stieņu sistēmas. Trīslocīklu loki. Piepūļu aprēķini
stieņos.

Spēku darbs un pārvietojumu aprēķinu metodes, ārējo spēku darbs. Darbu savstarpīguma un
pārvietojumu savstarpīguma teorēmas. Pārvietojumu aprēķina formula. Pārvietojumu
aprēķina tehnika, Temperatūras pārvietojumi. Balstu sēšanās izraisītie pārvietojumi.
Individuālie aprēķinu darbi:
1.Daudzlaidumu siju piepūļu aprēķins statisku un kustīgu slodžu gadījumos izmantojot
ietekmes līnijas.
2.Statiski noteicamu dažādas konfigurācijas kopņu piepūļu noteikšana ar analītiskām
metodēm. .
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

kursa apjoms
32 stundas;
lekcijas
16 stundas;
praktiskie darbi
16 stundas;
individuālo darbu aizstāvēšana;

Kalendārais plāns
Skat.mācību priekšmeta Ievads būvmehānikā programmu BBM 212.
***
Mācību priekšmeta IEVADS BŪVMEHĀNIKĀ nozīme siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
profesionālo studiju PROGRAMMĀ.

Mācību priekšmeta programmā ir ietverta informācija par būvju un to konstruktīvo elementu
faktiskā deformatīvā un spriegumstāvokļa noteikšanas metodēm, paņēmieniem un
izmantojamām skaitliskā aprēķina programmām. Priekšmets rezumē visas iepriekš iegūtās
zināšanas materiālu un konstrukciju mehānikā un noslēdz būvstatikas kursu siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģijas novirziena studentiem, nodrošinot studenta spēju patstāvīgi veikt
būvkonstrukciju piepūļu aprēķinus atbilstoši izvēlētai aprēķinu shēmai.

Mācību priekšmeta apraksts
Mācībspēks: Mārtiņš Reiniks, M.sc.ing., lektors
Jānis Klīve, M.sc.ing., lektors
Mācību priekšmeta nosaukums:
Ģeodēzija
Geodesy
Programma: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Studiju līmenis: Bakalaura studijas, profesionālās studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP; 48 st
Mācību priekšmeta mērķis: apgūt ģeodēzijas pamatus, iepazīties ar ģeodēziskajiem
instrumentiem, mērījumiem un metodēm. Veikt mērījumus. Apgūt ģeodēzisko
darbu veidus būvniecībā, siltumtrasu un gāzes vadu ierīkošanā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Galvenie uzdevumi ir:
§ Apgūt vispārīgo ģeodēzijas teoriju, fizikālos un matemātiskos pamatus
§ Mērījumi ar ģeodēziskajiem instrumentiem
§ Ģeodēzisko mērījumu matemātiskā apstrāde
§ Ģeodēzisko mērījumu precizitātes novērtēšana.
Mācību grāmatas, ieteicamā literatūra:
1. Ģeodēzija, U.Zumenta redakcijā. Rīga, 1993.
2. Eberhard Bauman. Vermessungskunde. Bonn, 1995.
3. W.Torge. Geodesy, 2nd edition.-1991., Berlin, New York.
4. J.Bikše, J.Ancāns. Ģeodēzijas teorētiskie pamatjautājumi. –Rīga, ES PHARE
projekts, 1997.
5. M.Reiniks, J.Klētnieks. Ģeodēzija. Lekciju konspekts.(rokraksts,CD) 2005.
6. Eberhard Baumann. Vermessungskunde.- Band 1 – Einfache Lagemessung und
Nivellement. Bonn, Ferd. Dummler verlag, 1992.
Mācību priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas, laboratorijas darbi.
Mācību priekšmeta apguves vērtēšanas principi:
Ieskaite. Rakstisks eksāmens ar atzīmi 10 punktu sistēmā.
Prasības mācību priekšmeta apguvei:
Lekciju apmeklēšana un attiecīgo tēmu apgūšana pēc literatūras, iegūto zināšanu
izmantošana laboratorijas darbu obligātā veikšanā, eksāmena kārtošana
paredzētajā laikā.
Prasības studentiem, lai sagatavotos laboratorijas darbiem:
Regulāra lekciju pārlasīšana. Zināšanas par laboratorijas darba tēmu, darba
veikšanas metodiku. (pēc lekcijām, laboratorijas darbu uzdevumiem un
aprakstiem interneta mājas lapā: . . . . . . . . . . . . . )
Plānotās diskusijas un pārrunas:
Individuāla laboratorijas darbu atskaite, darbu ieskaites pārrunas. Tematus un
saturu skatīt mācību priekšmeta programmā.
Mācību priekšmeta saturs:

Lekcijas. Skatīt mācību priekšmeta programmu.
Laboratorijas darbi. Skatīt mācību priekšmeta programmu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: kursa apjoms – 48 stundas;
lekcijas – 32 stundas;
laboratorijas darbi – 16 stundas.
Kontrole: ieskaite, eksāmens.

ĢK 2006.

Mācību priekšmeta apraksts
Mācībspēks: Mārtiņš Reiniks, M.sc.ing., lektors
Jānis Klīve, M.sc.ing., lektors
Mācību priekšmeta nosaukums:
Ģeodēzija
Geodesy
Programma: Būvniecība
Studiju līmenis: Bakalaura studijas, profesionālās studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP; 48 st
Mācību priekšmeta mērķis: apgūt ģeodēzijas pamatus, iepazīties ar ģeodēziskajiem
instrumentiem, mērījumiem un metodēm. Veikt mērījumus. Apgūt ģeodēzisko
darbu veidus būvniecībā, transportbūvju būvniecībā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Galvenie uzdevumi ir:
§ Apgūt vispārīgo ģeodēzijas teoriju, fizikālos un matemātiskos pamatus
§ Mērījumi ar ģeodēziskajiem instrumentiem
§ Ģeodēzisko mērījumu matemātiskā apstrāde
§ Ģeodēzisko mērījumu precizitātes novērtēšana.
Mācību grāmatas, ieteicamā literatūra:
1. Ģeodēzija, U.Zumenta redakcijā. Rīga, 1993.
2. Eberhard Bauman. Vermessungskunde. Bonn, 1995.
3. W.Torge. Geodesy, 2nd edition.-1991., Berlin, New York.
4. J.Bikše, J.Ancāns. Ģeodēzijas teorētiskie pamatjautājumi. –Rīga, ES PHARE
projekts, 1997.
5. M.Reiniks, J.Klētnieks. Ģeodēzija. Lekciju konspekts.(rokraksts,CD) 2005.
6. Eberhard Baumann. Vermessungskunde.- Band 1 – Einfache Lagemessung und
Nivellement. Bonn, Ferd. Dummler verlag, 1992.
Mācību priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas, laboratorijas darbi.
Mācību priekšmeta apguves vērtēšanas principi:
Ieskaite. Rakstisks eksāmens ar atzīmi 10 punktu sistēmā.
Prasības mācību priekšmeta apguvei:
Lekciju apmeklēšana un attiecīgo tēmu apgūšana pēc literatūras, iegūto zināšanu
izmantošana laboratorijas darbu obligātā veikšanā, eksāmena kārtošana
paredzētajā laikā.
Prasības studentiem, lai sagatavotos laboratorijas darbiem:
Regulāra lekciju pārlasīšana. Zināšanas par laboratorijas darba tēmu, darba
veikšanas metodiku. (pēc lekcijām, laboratorijas darbu uzdevumiem un
aprakstiem interneta mājas lapā: . . . . . . . . . . . . . )
Plānotās diskusijas un pārrunas:
Individuāla laboratorijas darbu atskaite, darbu ieskaites pārrunas. Tematus un
saturu skatīt mācību priekšmeta programmā.
Mācību priekšmeta saturs:
Lekcijas. Skatīt mācību priekšmeta programmu.

Laboratorijas darbi. Skatīt mācību priekšmeta programmu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: kursa apjoms – 48 stundas;
lekcijas – 32 stundas;
laboratorijas darbi – 16 stundas.
Kontrole: ieskaite, eksāmens.
Mācību priekšmeta apraksts
Mācībspēks: Mārtiņš Reiniks, M.sc.ing., lektors
Jānis Klīve, M.sc.ing., lektors
Ģirts Zīlišķis, M.sc.ing.,lektors
Jānis Zvirgzds, M.sc.ing.,lektors
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Ģeodēzijas praktikums
Practical Geodesy
Programma: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Studiju līmenis: Bakalaura studijas, profesionālās studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP; 32 st

Mācību priekšmeta nosaukums:

Mācību priekšmeta mērķis: nostiprināt teorētiskās zināšanas ģeodēzijas pamatos,
iepazīties ar ģeodēziskajiem instrumentiem, mērījumiem un metodēm. Veikt
mērījumus. Apgūt ģeodēzisko darbu veidus būvniecībā, siltumtrasu un gāzes vadu
ierīkošanā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Galvenie uzdevumi ir:
§ Apgūt vispārīgo ģeodēzijas teoriju, fizikālos un matemātiskos pamatus
§ Mērījumi ar ģeodēziskajiem instrumentiem
§ Ģeodēzisko mērījumu matemātiskā apstrāde
§ Ģeodēzisko mērījumu precizitātes novērtēšana.
Mācību grāmatas, ieteicamā literatūra:
1. Ģeodēzija, U.Zumenta redakcijā. Rīga, 1993.
2. Eberhard Bauman. Vermessungskunde. Bonn, 1995.
3. W.Torge. Geodesy, 2nd edition.-1991., Berlin, New York.
4. J.Bikše, J.Ancāns. Ģeodēzijas teorētiskie pamatjautājumi. –Rīga, ES PHARE
projekts, 1997.
5. M.Reiniks, J.Klētnieks. Ģeodēzija. Lekciju konspekts.(rokraksts,CD) 2005.
6. Eberhard Baumann. Vermessungskunde.- Band 1 – Einfache Lagemessung und
Nivellement. Bonn, Ferd. Dummler verlag, 1992.
Mācību priekšmeta mācīšanas metode: prakse.
Mācību priekšmeta apguves vērtēšanas principi:
Ieskaite par praktiski veiktiem mērījumiem.
Prasības mācību priekšmeta apguvei:
Lekciju apmeklēšana un attiecīgo tēmu apgūšana pēc literatūras, iegūto zināšanu
izmantošana laboratorijas darbu obligātā veikšanā un praksē.
Prasības studentiem, lai sagatavotos praktiskajiem darbiem:
Regulāra lekciju pārlasīšana. Zināšanas par laboratorijas darba tēmu, darba
veikšanas metodiku (pēc lekcijām, laboratorijas darbu uzdevumiem un
aprakstiem interneta mājas lapā: . . . . . . . . . . . . . ), mērījumiem dabā.
Plānotās diskusijas un pārrunas:
Praktisko darbu atskaite, prezentācija, darbu ieskaites pārrunas. Tematus un
saturu skatīt mācību priekšmeta programmā.
Mācību priekšmeta saturs:
Praktiskie darbi. Skatīt mācību priekšmeta programmu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: kursa apjoms – 32 stundas;
praktiskie darbi – 32 stundas.
Kontrole: ieskaite.
ĢK 2006.

Mācību priekšmeta apraksts
Mācībspēks: Mārtiņš Reiniks, M.sc.ing., lektors
Jānis Klīve, M.sc.ing., lektors
Ģirts Zīlišķis, M.sc.ing.,lektors
Jānis Zvirgzds, M.sc.ing.,lektors
Mācību priekšmeta nosaukums:
Ģeodēzijas praktikums
Practical Geodesy
Programma: Ģeodēzija un kartogrāfija
Studiju līmenis: Bakalaura studijas, profesionālās studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP; 32 st
Mācību priekšmeta mērķis: nostiprināt teorētiskās zināšanas ģeodēzijas pamatos,
iepazīties ar ģeodēziskajiem instrumentiem, mērījumiem un metodēm. Veikt
mērījumus. Apgūt ģeodēzisko darbu veidus būvniecībā, mērniecībā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Galvenie uzdevumi ir:
§ Apgūt vispārīgo ģeodēzijas teoriju, fizikālos un matemātiskos pamatus
§ Mērījumi ar ģeodēziskajiem instrumentiem
§ Ģeodēzisko mērījumu matemātiskā apstrāde
§ Ģeodēzisko mērījumu precizitātes novērtēšana.
Mācību grāmatas, ieteicamā literatūra:
1. Ģeodēzija, U.Zumenta redakcijā. Rīga, 1993.
2. Eberhard Bauman. Vermessungskunde. Bonn, 1995.
3. W.Torge. Geodesy, 2nd edition.-1991., Berlin, New York.
4. J.Bikše, J.Ancāns. Ģeodēzijas teorētiskie pamatjautājumi. –Rīga, ES PHARE
projekts, 1997.
5. M.Reiniks, J.Klētnieks. Ģeodēzija. Lekciju konspekts.(rokraksts,CD) 2005.
6. Eberhard Baumann. Vermessungskunde.- Band 1 – Einfache Lagemessung und
Nivellement. Bonn, Ferd. Dummler verlag, 1992.
Mācību priekšmeta mācīšanas metode: prakse.
Mācību priekšmeta apguves vērtēšanas principi:
Ieskaite par praktiski veiktiem mērījumiem.
Prasības mācību priekšmeta apguvei:
Lekciju apmeklēšana un attiecīgo tēmu apgūšana pēc literatūras, iegūto zināšanu
izmantošana laboratorijas darbu obligātā veikšanā un praksē.
Prasības studentiem, lai sagatavotos praktiskajiem darbiem:
Regulāra lekciju pārlasīšana. Zināšanas par laboratorijas darba tēmu, darba
veikšanas metodiku (pēc lekcijām, laboratorijas darbu uzdevumiem un
aprakstiem interneta mājas lapā: . . . . . . . . . . . . . ), mērījumiem dabā.
Plānotās diskusijas un pārrunas:
Praktisko darbu atskaite, prezentācija, darbu ieskaites pārrunas. Tematus un
saturu skatīt mācību priekšmeta programmā.
Mācību priekšmeta saturs:
Praktiskie darbi. Skatīt mācību priekšmeta programmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai: kursa apjoms – 32 stundas;
praktiskie darbi – 32 stundas.
Kontrole: ieskaite.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācībspēks: Mārtiņš Reiniks, M.sc.ing., lektors
Jānis Klīve, M.sc.ing., lektors
Ģirts Zīlišķis, M.sc.ing.,lektors
Jānis Zvirgzds, M.sc.ing.,lektors

RTU BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTE
MATERIĀLU UN KONSTRUKCIJU INSTITŪTS

BŪVMATERIĀLU LIETOŠANA CELTNIECĪBĀ PROFESORA GRUPA

PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM

Būvmateriāli, pamatkurss
Šifrs BMT251

Būvniecības, transportbūvju programmas bakalaura studijām.
Kredītpunkti – 3, stundas – 48, lekcijas – 32, laboratorijas darbi - 16,
kontrole – E.

Apstiprināts Materiālu un konstrukciju institūta padomes sēdē 2003. 16. aprīlī. Protokols Nr.
7.

Rīga, 2003

.

1. Ievads. Būvmateriāli, būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas. Standartizācija: VSt., EN, DIN
u.c.
2. Būvmateriālu īpašības. Fizikālās īpašības. Mehāniskās īpašības. Stiprības īpašības.
Fizikāli – ķīmiskās īpašības. Ķīmiskās īpašības. (2. nedēļa, 2 stundas)
3. Dabīgā akmens materiāla klasifikācija. Mineraloģiskā klasifikācija (kvarca grupa,
alumosilikāti, dzelzs magneziālie silikāti, karbonāti un sulfāti). Ģeoloģiskā klasifikācija
(izvirduma ieži, sedimentālie jeb noguluma ieži, metamorfiskie ieži). (3. nedēļa, 2
stundas)
4. Dabīgā akmens izstrādājumi. Dabīgā akmens ieguve, apstrāde un īpašības. Galvenie
ieži akmens materiālu ieguvei Latvijā. (4. nedēļa, 2 stundas)
5. Mākslīgi apdedzināti materiāli būvizstrādājumu izgatavošanai. Keramiskie
izstrādājumi. Attīstības vēsture. Keramisko izstrādājumu iedalījums. Keramisko
būvmateriālu izejvielas un ražošana. Keramisko būvmateriālu īpašības un pielietojums.
Keramisko būvmateriālu priekšrocības un trūkumi. (5. nedēļa, 2 stundas)
6. Mākslīgi apdedzināti materiāli būvizstrādājumu izgatavošanai. Stikla izstrādājumi.
Stikla attīstības vēsture. Stikla izstrādājumu iedalījums. Stikla ražošana un izejvielas.
Keramisko būvmateriālu īpašības un pielietojums. Stikla izstrādājumu izturības
uzlabošana. (6. nedēļa, 2 stundas)
7. Minerālās saistvielas. Saistvielu attīstības vēsture. Ģipša saistvielu (būvģipša,
anhidrītcementa) ieguve, īpašības. Kaļķu saistvielu (gaisā cietējošu kaļķu, dolomītkaļķu,
hidraulisko kaļķu) ieguve, īpašības. Romāncementa ieguve, īpašības. Magneziālo javu
saistvielu ieguve, īpašības. (7. nedēļa, 2 stundas)
8. Minerālās saistvielas. Poculāncementa un portlandcementa ieguves vēsture. Aktīvās
hidrauliskās piedevas. Portlandcementa ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs.
Portlandcementa standarti. Speciālie cementi (ātri cietējošais, sulfātu izturīgais,
magneziālais, tomponāžas, ceļu būves, baltais un krāsainie, plastificētais, hidrofobais,
maztermiskais, dzelzs rūdas). (8. nedēļa, 2 stundas)
9. Siltumizolācijas un skaņas materiāli. Konstruktīvie siltumizolācijas materiāli. Lokšņu
un ruļļu siltumizolācijas materiāli. Beramie siltumizolācijas materiāli. Kombinētie
siltumizolācijas materiāli. Īpašības, pielietojums. (9. nedēļa, 2 stundas)
10. Konstruktīvie būvmateriāli un izstrādājumi nesošām konstrukcijām. Dabīgie akmens
materiāli. Keramikas materiāli. Betoni no minerālām saistvielām. Monolītas saliekamais
dzelzsbetons. (10. nedēļa, 2 stundas)
11. Silikātu izstrādājumi. Koksne, fiziskas un mehāniskas īpašības. Kokmateriāli.
Polimērmateriāli. (11. nedēļa, 2 stundas)

12. Konstruktīvie materiāli jumta segumam. Keramikas materiāli. Betona izstrādājumi.
Betona saliekamās konstrukcijas. Polimērmateriāli. Materiāli no bitumena un darvas.
Metāla izstrādājumi. (12. nedēļa, 2 stundas)
13. Speciālie konstruktīvie materiāli. Hidroizolācijas materiāli. Tvaika izolācijas materiāli,
hermetizējošie materiāli. Nomenklatūra. Īpašības. Pielietojums. (13. nedēļa, 2 stundas)
14. Konstruktīvie apdares materiāli. Ārējās apdares konstruktīvie materiāli. Balkonu un
lodžiju norobežojošie materiāli. Grīdas un kāpņu seguma materiāli. Norobežojošo
konstrukciju apdares materiāli. Iekārtie griesti, iebūvētās mēbeles. Ceļu segumi.
Nomenklatūra, īpašības, pielietojums. (14. nedēļa, 2 stundas)
15. Apdares materiāli. Ārējās apdares materiāli. Iekšējās fasādes apdares materiāli.
Speciālie apdares materiāli. Nomenklatūra, īpašības, pielietojums. (15. nedēļa, 2 stundas)
16. Kritēriji materiālu izvērtēšanā. Kritēriji, konstruktīvo apdares materiālu novērtēšana
atkarībā no pielietojamības. Materiālu savstarpēja aizvietojamība. (16. nedēļa, 2 stundas)
Laboratorijas darbi:
Būvmateriālu galveno īpašību noteikšana. Vielas blīvuma noteikšana; materiāla blīvuma
noteikšana; cietības noteikšana. –2 stundas. Ģipša pārbaude. – 2 stundas. Cementa pārbaude
– 2 stundas Smilšu pārbaude – 2 stundas. Šķembu pārbaude – 2 stundas. Betona un javas
sastāva projektēšana – 4 stundas. Betona izgatavošana ar un bez piedevām – 2 stundas.
Betona paraugu pārbaude uz spiedi, ūdensuzsūci un ūdenscaurlaidību.
Literatūra:
1. Žurnāls “ Māja un dzīvoklis”
2. Žurnāls “ Praktiskā būvniecība”
3. John Ashurt, Nicola Ashurt “Pratical buildung conservation” Ehglish Technical
Handbook, volume 1, 2, published by Gower Technical Press Ltd. 1988
4. Būvniecības rokasgrāmata
5. J. Freibergs, I.Šulcs, A.Zīle, Arhitektūras materiālmācība, RTU, Rīga, 1991
6. Строительное материаловедение. И. А. Рыбьев. Высшая школа, Москва, 2002
7. Koka un plastmasu konstrukcijas. J. Ulpe, L. Kupče, Rīga, “Zvaigzne”, 1991

Mācību priekšmeta apraksts

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
BTG131.0 UO; B 2.00 K (0.00-0.00-2.00) I; D
Studiju programma RTU obligāts studiju priekšmets
Studiju profils
Studiju veids
Studiju līmenis
Jānis Auzukalns
Gaļina Veide
angļu val. Modris Dobelis

Mācību spēks

Dr.Sc.ing., docents
Dr.Sc.ing., docents
Dr.Sc.ing., profesors

Mācību priekšmeta
apjoms:

2 KP

Mācību priekšmeta
mērķis:

Dot studentiem detalizētu sapratni par grafiskās komunikācijas
pamatlīdzekļu pielietošanas teoriju un attīstīt grafiskās iemaņas
inženiertehnisko ideju izteikšanā un problēmu risināšanā.

Mācību priekšmeta
uzdevumi:

1. Dot studentiem teorētiskos pamatus un metodes telpas objektu
attēlošanai divu dimensiju rasējumā.
2. Apgūt kompleksā rasējuma veidošanas paņēmienus eiropiskajā
un amerikāniskajā sistēmās.
3. Veidot iemaņas telpisko objektu ģeometriskās formas analīzē.
4. Dot pamatzināšanas par datorizētās rasēšanas un datorizētās
projektēšanas sistēmām.

Mācību valoda:

Priekšmeta apmācību realizē latviešu, angļu un krievu valodās.

Rekomendētā
literatūra:

Mācību grāmatas:

1. M. Dobelis, I. Jurāne, Z. Veide, G. Fjodorova, J.

Auzukalns, V. Dobelis, G. Veide, E. Leja.
Inženiergrafikas pamati. Mācību līdzeklis tehnisko
augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2003. –180 lpp.
2. V. Jurāns, V. Rieksts, A. Seņins. Inženiergrafika. 1983.
3. Būvgrafika. J. Auzukalns, M. Dobelis, G. Fjodorova, I.
Jurāne, E. Leja, V. Stroževa, G. Veide, Z. Veide. Rīga,
2007. -396. lpp.
4. J. Auzukalns, M. Dobelis, V. Dobelis, D. Sloka. Tehniskā
grafika. 1994.
5. А. Д. Посвянкий. Краткий курс начертательной
геометрии. 1974.
6. А. А. Чекмарев. Инженерная графика. 1988.
7. В. Е. Михайленко. Инженерная графика. 1990.
8. А. И. Лагерь. Инженерная графика. 1985.
9. G. C. Beakley. Introduction to Engineering Graphics.
1971.
Interneta resursi: http://bf.rtu.lv/~grafika/btg131.pdf
1. M. Dobelis. Palīgmateriāli grafisko darbu izpildei
Lekciju konspekti:
inženiergrafikā. Rīga: RTU, TGIDG. 1999.
2. M. Dobelis. Descriptive Geometry and Engineering
Graphics. Textbook for Foreign Department Students.
2001.
Lekcijas,
Mācīšanas metodes:
individuāli praktiskie un laboratorijas darbi nodarbībās,
grafiskie mājas darbi.
Priekšmeta apgūšanas
vērtēšanas principi:

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas
praktiskajā un pētnieciskajā darbā inženiertehnisku problēmu
risināšanā saskaņā ar mācību priekšmeta uzdevumiem

Priekšmeta apguvei
veltītais laiks
kontaktstundās:

Lekcijas par tēmām
Individuālie vingrinājumi
Mājas darbi
Grafiskie darbi
Kontroldarbi
Ieskaite

Prasības priekšmeta
apguvei:

Iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgas tēmas teorētiskās daļas
pamatjautājumiem pirms nodarbības.
Obligāta ir praktisko un laboratorijas nodarbību apmeklēšana.
Savlaicīga un regulāra vingrinājumu, grafisko un mājas darbu
izpilde un nodošana.
Savlaicīga kontroldarbu uzrakstīšana.

23 %
23 %
19 %
16 %
13 %
6%

Vērtēšanas metodika:

Grafiskā valoda ir viens no tehniskās domas izteiksmes veidiem.
Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viņa grafiskās
komunikācijas spējas un kultūru. Par katru izpildīto darbu
studentam jāsaņem apmierinoša atzīme.
Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā no trim
atzīmēm:
• kontroldarba atzīme par tēlotājas ģeometrijas kursu;
• kontroldarba atzīme par inženiergrafikas kursu;
• vidējā atzīme par visiem individuālajiem darbiem.

Priekšmeta apmācība:

Ievada nodarbībā.
Izskaidro priekšmeta apmācības mērķi un uzdevumus.
Studentiem ir pieejamas lekciju tēmas, laboratorijas, praktisko un
mājas darbu izpildes kalendārie plāni visam semestrim. Tiek
izskaidroti mācību priekšmeta sekmīgas studēšanas
priekšnoteikumi:
•

mācību literatūras izvēle no rekomendētā saraksta (sakarā
ar literatūras ierobežoto daudzumu bibliotēkā, kā arī
mācību valodas problēmu);
• tēmu apguves paškontroles jautājumi;
• priekšmetā nepieciešamo instrumentu un piederumu
saraksts grafisko darbu izpildei;
• pareiza studenta darba organizācijas pamatprincipi,
studējot jeb patstāvīgi apgūstot mācību priekšmetu:
 jaunā tēma jāizlasa patstāvīgi literatūrā pirms
nodarbības; nodarbībā pasniedzējs paskaidro tikai
grūtāk saprotamo vielu un atbild uz jautājumiem;
 savlaicīgi jāizpilda un jānodod vingrinājumus un
individuālos darbus;
 savlaicīgi un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi.
Tematiskajās lekcijās.
Studentiem jau jāzin pamattermini un definīcijas, lai lietderīgi
varētu izmantot lekcijas laiku par jauno tēmu. Pasniedzēji aplūko
jaunās vielas grūtāk saprotamos jautājumus un akcentē tās daļas,
kuras jāizmanto darbu izpildē. Pasniedzēji norāda, kuras nodaļas
studēt turpmāk un kādas ir atšķirības terminos un apzīmējumos
dažādajās mācību grāmatās.

Praktiskajās nodarbībās.
Teorētisko jautājumu izpratne tiek nostiprināta pildot
individuālos vingrinājumus un grafiskos darbus. Lai taupītu
studentu laiku, 60 % no izpildāmajiem darbiem tiek pildīti uz
izdales materiāla. Izdales materiāls ietver uzdevumu sākuma
nosacījumus, svarīgāko teorētisko jautājumu konspektīvu
izklāstu vai atgādinājumus par momentiem, kur studenti
visbiežāk pielaiž kļūdas. Nodarbības laikā studenti nekavējoties
sāk risināt uzdevumus un pasniedzēji konsultē studentus.
Laboratorijas darbos.
Laboratorijas darbos strādā ar telpiskiem ģeometriskajiem
modeļiem, mērinstrumentiem un rokasgrāmatām, kuri nav
pieejami studentiem patstāvīgam darbam mājās.
Laboratorijas darbi par datorgrafikas un datorprojektēšanas
jautājumiem notiek tikai auditorijā. Plašāku jautājumu
aplūkošanu traucē datortehnikas ierobežotais daudzums.
Mājas darbi.
Paredzēti darbietilpīgāko teorētisko jautājumu patstāvīgai
apguvei.
Tematiskais plāns:

Skatīt pielikumu:
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika BTG131.0
Priekšmeta programma.
Lekciju, laboratorijas un praktisko darbu kalendārais plāns
http://bf.rtu.lv/~grafika/BTG131/plansB.pdf.

Mācību priekšmeta apraksts
Inženierkomunikāciju datorgrafika
BTG502
Studiju programma
Studiju veids
Studiju līmenis

Siltums, gāze un ūdens
tehnoloģija
profesionālais
bakalaurs

6 KP

Mācību priekšmeta
apjoms:

Dot studentiem vispārīgos principus par būvobjektu grafisko attēlošanu,
kotētās projekcijas būtību un to lietošanu inženierprojektu izstrādāšanā.
Iepazīties ar datorizētās rasēšanas un projektēšanas programmatūrām un
spēt izmantot iegūtās zināšanas inženiersistēmu projektēšanā. Spēt
izpildīt individuālos vingrinājumus datorklasē pēc sagatavotajiem
aprakstiem.

Mācību priekšmeta
mērķis:

Mācību priekšmeta
uzdevumi:

Dot teorētiskos pamatus un speciālās metodes būvobjektu attēlošanai
plaknē.
2. Iepazīties ar kotētām projekcijām un to lietošanu ar zemes darbiem
saistīto projektu izstrādāšanā. Iepazīties ar dažādiem celtniecības
rasējumu veidiem.
3. Apgūt datorizēto rasēšanas un projektēšanas sistēmu teorētiskos
pamatus.
4. Attīstīt praktiskās iemaņas celtniecības rasējumu veidošanā ar
datorizētās rasēšanas un projektēšanas sistēmām.
5. Iepazīties ar 2D datorgrafikas pamatjēdzieniem: slāņu koncepciju,
ģeometrisko elementu lietošanu, bibliotēkas elementiem.
6. Prast izpildīt rasēšanas ģeometriskās konstrukcijas ar rasēšanas
programmatūru. Spēt patstāvīgi iestādīt nepieciešamās preferences
elektroniskajam rasējumam.
7. Iepazīties ar ūdensapgādes tīklu, kanalizācijas tīklu, gāzes vada tīklu un
siltumtīklu izstrādāšanu grafiskajā CAD vidē.
8. Apgūt praktiskās 3D modelēšanas iemaņas ar projektēšanas
programmatūras ģeometrisko primitīvu palīdzību.
9. Iepazīties ar modeļobjektu vizualizāciju, animāciju, renderēšanas
paņēmieniem.
10. Apgūt programmēšanu CAD vidē.
11. Iepazīties ar projekta datu apmaiņu starp dažādām CAD sistēmām.
12. Apgūt drukātu kopiju iegūšanas pamatiemaņas ar printeri un ploteri.

Mācību valoda:

Priekšmeta apmācību realizē latviešu un angļu valodā.

Rekomendētā literatūra:

1.

Mācību grāmatas:

1. Būvgrafika. RTU: TGIDG autoru kolektīvs, RTU, 2006. –- 386 lpp.
2. M. Dobelis. Inženiergrafika. Ievads datorgrafikā. Rīga: Zvaigzne. 1999. – 48
lpp.
3. Cūberga M. Tēlotāja ģeometrija. Ēnu teorija, perspektīva, kotētās projekcijas. Īss
lekciju konspekts un uzdevumu krājums. Rīga: RTU. 1991. – 112 lpp.
4. Dobelis M. Inženiergrafika. Ievads datorgrafikā. Rīga: Zvaigzne. 1999. – 48 lpp.
5. Latvijas būvnormatīvi un spēkā esošie standarti.
6. Короев Ю. Черчение для строителей. М.: Высшая школа. 2005. – 255 c.
7. Hoischen H., Hesser W. Technisches Zeichen. Berlin:Cornelsen Verlag. 2005 –
478 s.
8. Hall D., Green C. Architects guide to the U.S. National CAD Standard. New
Jersey: John Wiley & Sons. 2006. – 248 p.
9. Giesecke F. Modern Graphics Communication. New Jersey: Pearson Education.
2004 – 498p.

Metodiskie materiāli:

1. Veide Z., Stroževa V. AutoCAD: Nepieciešamais minimums. Multimēdijas
apmācības CD. RTU: TGIDG, 2006.
2. Dobelis M. Datorgrafika būvniecībā. Pamatjēdzieni ēku telpiskajā modelēšanā.
RTU: TGIDG, 1998. –21 lpp.
3. Stroževa V. Ēkas telpiskā modelēšana. Laboratorijas darbs. RTU: TGIDG, 2005.
-18 lpp.

Priekšmetā aplūkojamās
tēmas:

1. Ievads priekšmetā. Iepriekšējo gadu studentu darbu piemēri. Kotētās
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

projekcijas. Būvobjekta ieprojektēšana apvidū.
Arhitektūras-celtniecības rasējumi: ēkas plāns, griezums, fasādes. LVS.
Dzelzbetona konstrukcijas. Inženiersistēmas.
Ēkas telpiskā modelēšana CAD vidē. Sienas un pārsegumu modelēšana,
durvju, logu un jumtu konstrukcijas. Būvobjekta vizualizācija.
2D datorizētā rasēšana. Pamatjēdzieni, koordinātu ievadīšana, rasējuma
parametru uzstādīšana, objektu īpašības.
Ģeometrisko elementu veidošanas un rediģēšanas komandas.
Ģeometrisko objektu stili un to veidošana.
Standartu elementu bibliotēkas un tās lietošana. Objektu drukāšana
modeļa un lapas režīmā.
Ēku inženiersistēmu projektēšana CAD vidē. Ūdensvada,
kanalizācijas, gāzes vada un siltumtrases ārējo tīklu rasējumi.
Datorizētās projektēšanas programmatūru klasifikācija un tipiskāko
izpildāmo uzdevumu risinājumu shēmas.
Telpiskas konstrukcijas formēšana ar projektēšanas programmatūras
ģeometrisko primitīvu palīdzību. Galīgo elementu analīzes metodes
pamati.
Animācijas un renderēšanas līdzekļi. VR – Virtuālā Realitāte. 3D modeļu
renderēšanas programmatūras.
Inženiertīklu 3D modeļu veidošana ar datorprogrammatūras palīdzību.
Ārējo komunikāciju profilu projektēšanas datu bāzu papildināšana un
rediģēšana.
Programmēšana CAD vidē. Iepazīšana ar datorizētās projektēšanas
programmatūru valodām.
Projektu prezentācijas dažādās formātos. Datu apmaiņa starp dažādām
CAD sistēmām. Elektroniskā publicēšana.

Mācīšanas metodes:

Lekcijas, individuāli praktiskie un laboratorijas darbi datorklasē, grafiskie
mājas darbi.

Priekšmeta apgūšanas
vērtēšanas principi:

Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viņa grafiskās
komunikācijas spējas, iegūtās zināšanas, veidojot CAD modeļus, atbilstoši
akadēmiskajām un profesionālajām vajadzībām. Par katru izpildīto mājas
darbu studentam jāsaņem apmierinoša atzīme. Laboratorijas darbā jāizpilda
viss aprakstā paredzētais.
Galīgā atzīme tiek aprēķināta kā vidējā par grafiskiem mājas darbiem,
laboratorijas un praktiskiem darbiem datoru klasē.

Prasības priekšmeta
apguvei:

Patstāvīga iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgās tēmas teorētiskās daļas
pamatjautājumiem pirms nodarbībām datoru klasē.
Savlaicīga un regulāra grafisko mājas darbu izpilde un nodošana.
Jāizpilda visi uzdotie laboratorijas darbi datoru klasē nodarbību laikā.

Vērtēšanas metodika:

Nododot grafisko darbu, studentam jāprot to aizstāvēt un atbildēt uz
jautājumiem par attiecīgo tēmu pārrunas veidā.

Tematiskais plāns:

Skatīt pielikumu:
Inženierkomunikāciju datorgrafika BTG502
Lekciju, laboratorijas un praktisko darbu kalendārais plāns.

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Inženiermatemātikas katedra

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību priekšmeta nosaukums: DDM 101 Matemātika
Mācību spēks: doc., Dr. math. Līga Biezā.
Priekšmeta statuss: RTU obligātais.
Studiju veids: akadēmiskā programma.
Studiju līmenis: bakalaura studijas.
Mācību priekšmeta apjoms : 9 KP, 176 stundas, no tām lekcijas – 80 stundas, semināri – 96
stundas.
Pārbaudes forma: eksāmens.
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes,
loģiski un precīzi formulēt apgalvojumus.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne,
1988, 534 lpp., 527 lpp.
2.K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un
dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998, 115 lpp.
3. K. Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu
studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp.
4. M. Buiķis, B. Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne,
1997, 288 lpp.
5. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.
Zvaigzne, 1996, 328 lpp.
6. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko
augstskolu
studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp.
7. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003, 204 lpp.
8. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga,
RTU,
LLU, 2002, 288 lpp.
9. Aivars Āboltiņš, Inta Volodko. Rindas. Jelgava, LLU, 2001, 49 lpp.
10. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika II tehnisko
augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2005, 244 lpp.

Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri.
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un
prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā.
Vērtējuma svaru sadalījums:
Eksāmeni un kontroldarbi
70%
Darbs grupā
5%
Nodarbību apmeklēšana un
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte
5%
Patstāvīgais darbs
20%
Kopā :
100%

Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde,
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā.
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Priekšmeta saturs tiek saskaņots ar bakalaura studiju
programmas tehnisko priekšmetu prasībām, piemērojot jaunākos metodiskos paņēmienus.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot
iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo
darbu mājās.
Nodarbību plāns
1. semestris
N.p.k.

Lekciju skaits

Tēma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ievads matemātiskajā analīzē
Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini
Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini
Kompleksie skaitļi
Lineārās algebras elementi
Vektoru algebra
Analītiskā ģeometrija
Pārskata lekcija
Kopā

3
6
4
1
3
3
3
1
24

Semināru
skaits
3
6
5
1
3
3
3
24

2. semestris
N.p.k.

Lekciju skaits

Tēma
1.
2.
3.
4.
5.

Nenoteiktais un noteiktais integrālis, neīstie 5
integrāļi
Vairākkārtīgie integrāļi
3
Parastie diferenciālvienādojumi
4
Skaitļu un funkciju rindas
3
Pārskata lekcija
1

Semināru
skaits
8
4
6
6
-

Kopā

16

24

Lekciju plāns
1. semestris
1. Funkcija. Apslēpti un parametriski dota funkcija. Inversā funkcija. Funkciju
klasifikācija. (Elementārās funkcijas, to grafiki – atkārtot patstāvīgi). Hiperboliskās
funkcijas. Pāra, nepāra, periodiskas funkcijas.
2. Bezgalīgi mazi un bezgalīgi lieli lielumi (funkcijas), to īpašības. Vienpusīgas
robežas. Skaitļu virknes un funkcijas robeža. Nenoteiktības, to novēršana.
3. Pirmā un otrā ievērojamā robeža. Funkcijas pieaugums. Funkcijas nepārtrauktība
punktā un intervālā. Pārtraukuma punkti, to veidi. Slēgtā intervālā nepārtrauktu
funkciju īpašības.
4. Atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasināšanas
pamatlikumi. Saliktas un inversas funkcijas atvasināšana. Atvasināšanas pamatlikumi.
Elementāro funkciju atvasināšanas funkcijas (dažas pierādīt).
5. Apslēpti un parametriski dotas funkcijas atvasināšana. Logaritmiskā atvasināšana.
Funkcijas diferenciālis, tā lietojumi, īpašības.
6. Augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi. Lagranža teorēma. Lopitāla teorēma
(kārtula, likums).
7. Funkcijas monotonitātes nosacījumi. Ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un
pietiekamā pazīme. Funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā intervālā.
8. Funkcijas grafika ieliektība un izliektība, pārliekuma punkti, to noteikšana. Funkcijas
grafika asimptotas.
9. Funkciju izpētīšanas vispārīgā shēma. Piemēri.
10. Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu argumentu funkcijas ģeometriskā jēga,
virsmas vienādojums, cilindriskas un koniskas virsmas vienādojumi. Parciālie
pieaugumi un pilnais pieaugums.
11. Parciālo atvasinājumu definīcija. Virsmas pieskarplakne un normāle, to vienādojumu
sastādīšana. Apslēpti dotas vairāku argumentu funkcijas atvasināšana.
12. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. Divu argumentu
funkcijas ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un pietiekamā pazīme.
13. Divu argumentu funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā apgabalā. Piemēri.
14. Kompleksie skaitļi, to algebriskā un trigonometriskā forma.
15. Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas determinanti, to īpašības.
Jēdziens par augstākas kārtas determinantiem.
16. Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu reizināšana. Inversā matrica.
17. Lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem nezināmiem un to atrisināšana ar Krāmera
formulām un Gausa metodi.
18. Skalāri un vektori. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass. Lineārā
neatkarība, bāze. Vektora koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā.

19. Vektora moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi. Lineāras darbības ar vektoriem, kam
dotas koordinātas. Kolinearitātes nosacījums. Vektoru skalārais reizinājums, tā
lietojumi.
20. Vektoriālais reizinājums, tā īpašības, lietojumi. Trīs vektoru jauktais reizinājums.
21. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē, līnijas vienādojumi. Taisnes
vienādojuma sastādīšana. Leņķis starp divām taisnēm.
22. Otrās kārtas līniju kanoniskie vienādojumi (riņķa līnija, elipse, hiperbola, parabola).
23. Virsmas un līniju vienādojumi trīsdimensiju telpā. Plaknes vienādojuma sastādīšana.
Taisnes vienādojumi telpā.
24. Pārskata lekcija.
2. semestris
1. Primitīvā funkcija, nenoteiktais integrālis, tā īpašības. Substitūcijas metode. Parciālā
integrēšana.
2. Racionālas daļas, īstas un neīstas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana. Īstas
racionālas daļas izteikšana elementārdaļu summas veidā.
3. Irracionālu izteiksmju integrēšana. Trigonometrisku izteiksmju integrēšana. Noteiktā
integrāļa definīcija.
4. Noteiktā integrāļa īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Substitūcijas metode un
parciālā integrēšana notektajam integrālim. Noteiktā integrāļalietojumi plaknes
figūras laukuma aprēķināšanai Dekarta un polārajās koordinātās.
5. Noteiktā integrāļa lietojumi tilpuma un laka garuma aprēķināšanai (bez pierādījuma).
Noteiktā integrāļa lietojumi fizikā. Jēdziens par neīstajiem integrāļiem.
6. Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana Dekarta un polārajās koordinātās.
Divkāršā integrāļa lietojumi tilpuma un plaknes figūras laukuma aprēķināšanai.
7. Divkāršā integrāļa lietojumi masas un smaguma centra aprēķināšanai.
8. Trīskāršā integrāļa jēdziens, aprēķināšana, lietojumi.
9. Diferenciālvienādojuma jēdziens. Vispārīgais un partikulārais atrisinājums, sākuma
nosacījumi. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi, Košī problēma pirmās kārtas
diferenciālvienādojumam. Diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem,
homogēnie pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
10. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – lineārie, Bernulli un eksaktie. Otrās kārtas
diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu.
11. Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu īpašības. Lineāri
homogēni 2. kārtas vienādojumi ar konstantiem koeficientiem koeficientiem, to
vispārīgais atrisinājums.
12. Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisināšana (nenoteikto
koeficientu metode, Lagranža metode).
13. Skaitļu rinda, rindas parciālsumma. Skatļu rindas konverģences definīcija,
konverģences nepieciešamā pazīme. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences pietiekamās
pazīmes (bez pierādījuma).
14. Maiņzīmju rinda. Leibnica pazīme (bez pierādījuma). Pakāpju rindas, tās
konverģences intervāls. Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā. Teilora rinda. Dažu
elementāro funkciju izvirzījumi Maklorēna rindā.

15. Pakāpju rindu lietojumi funkciju vērtību un noteiktā integrāļa tuvinātai
aprēķināšanai. Diferenciālvienādojuma partikulārā atrisinājuma atrašana, izmantojot
pakāpju rindas. Kompleksā skaitļa eksponentforma.
16. Pārskata lekcija.
Semināru plāns
1. semestris
1.
2.
3.
4.
5.

Pamatjēdzieni par funkcijām.
Robežas.
Robežas. Funkcijas nepārtrauktība.
Atvasināšana (saliktas funkcijas).
Saliktas funkcijas atvasināšana. Parametriski un apslēpti dotas funkcijas
atvasināšana.
6. Atvasinājuma ģeometriskā jēga. Lopitāla likums.
7. Funkcijas monotonitātes un ekstrēmu noteikšana.
8. Funkcijas grafika pārliekuma punktu noteikšana. Funkciju grafika asimptotes.
9. Funkciju pētīšana.
10. Parciālā atvasināšana.
11. Parciālā atvasināšana.
12. Augstākas kārtas parciālie atvasinājumi.
13. Pilnais diferenciālis.
14. Divu argumenta funkcijas ekstrēmu noteikšana.
15. Kompleksie skaitļi.
16. Determinanti, to aprēķināšana, īpašības.
17. Darbības ar matricām, inversā matrica.
18. Lineāru vienādojumu sistēmas, to atrisināšana ar Krāmera formulām, matricu un
Gausa metodi.
19. Vektoru algebra.
20. Vektoru algebra.
21. Vektoru algebra.
22. Analītiskā ģeometrija plaknē.
23. Analītiskā ģeometrija plaknē.
24. Analītiskā ģeometrija telpā.

INDIVIDUĀLIE MĀJAS DARBI:

KONTROLDARBI:

1. Viena argumenta funkciju pētīšana;
2. Divu argumentu funkciju ekstrēmi.
3. Lineārā algebra;
4. Analītiskā ģeometrija;

1. Robežas un atvasinājums;
2. Vektoru algebra.
2. semestris

1. Integrēšanas metodes.
2. Integrēšanas metodes.
3. Integrēšanas metodes.
4. Integrēšanas metodes.
5. Integrēšanas metodes.
6. Noteiktā integrāļa aprēķināšana, lietojumi.
7. Noteiktā integrāļa lietojumi.
8. Neīstie integrāļi.
9. Divkāršā integrāļa aprēķināšana.
10. Divkāršā integrāļa lietojumi.
11. Trīskāršā integrāļa aprēķināšana.
12. Trīskāršā integrāļa lietojumi.
13. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – ar atdalāmiem mainīgiem, homogēni.
14. Lineārie, Bernulli vienādojumi. Eksaktie diferenciālvienādojumi.
15. 2. kārtas lineāri diferenciālvienādojumi, kas reducējami uz pirmās kārtas
vienādojumu.
16. 2. kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, homogēni un
nehomogēni.
17. 2. kārtas lineāri nehomogēni diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
18. Otrās kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, atrisināšana
ar konstanšu variācijas metodi.
19. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences intervāls.
20. Alternējošas rindas, to konverģence.
21. Pakāpju rindu konverģences intervāls.
22. Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā.
23. Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos aprēķinos.
24. Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos aprēķinos.
INDIVIDUĀLIE MĀJAS DARBI:

KONTROLDARBI:

1. Nenoteiktais integrālis;
2. Noteiktais un divkāršais integrālis;
3. Diferenciālvienādojumi (otrās kārtas
lineāri ar konstantiem koeficientiem);
4. Rindas, to lietojumi.

1.Integrēšanas metodes;
2.Diferenciālvienādojumi (pirmās kārtas un otrās reducējamie

tipi).
Piezīmes par izpildāmajiem darbiem:
1. iekavās norādīts iespējamais dalījums.
2. kontroldarbu apjoms var būt neliels (laika ziņā 20-30 min).

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Inženiermatemātikas katedra
Mācību priekšmeta apraksts
Mācību priekšmeta nosaukums: DIM 203 Matemātikas papildnodaļas
(būvniecībā)
Mācību spēks: doc., Dr. math. Līga Biezā.
Priekšmeta statuss: profila obligātais.
Studiju profils: būvniecība.
Studiju veids: akadēmiskā programma.
Studiju līmenis: bakalaura studijas.
Mācību priekšmeta apjoms : 4KP, 64 stundas, no tām
lekcijas -32 stundas, semināri - 32 stundas.
Pārbaudes forma: eksāmens.
Mācību priekšmeta mērķis: sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.
Mācību priekšmeta uzdevumi: iemācīt studentus lietot matemātikas metodes lielāka apjoma
praktiskos uzdevumos speciālajās matemātikas nodaļās.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne,
1988, 534 lpp., 527 lpp.
2. K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un
dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998, 115
lpp.
3. K. Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu
studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp.
4. Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas, formulas. Aprēķinu algoritmi.
Zvaigzne, 1997, 288 lpp.
5. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.
Zvaigzne, 1996, 328 lpp.
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri.
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un
prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā.
Vērtējuma svaru sadalījums:
Eksāmeni un kontroldarbi
Darbs grupā
Nodarbību apmeklēšana un

70%
5%

piedalīšanās diskusijās - aktivitāte
Patstāvīgais darbs
Kopā :

5%
20%
100%

Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde,
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā.
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Matemātikas priekšmeta saturs regulāri tiek
saskaņots ar studiju programmas tehnisko mācību priekšmetu programmu prasībām.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot
iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo
darbu mājās.
Nodarbību plāns
3. semestris
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tēma
Furjē rindas
Parciālie diferenciālvienādojumi
Līnijintegrāļi un virsmas integrāļi
Lauku teorijas elementi
Varbūtību teorijas elementi
Pārskata lekcija
Kopā

Lekciju skaits
2
2
2
3
6
1
16

Semināru
skaits
2
2
2
3
6
1
16

Lekciju plāns.
1. Divu funkciju ortogonalitātes definīcija, rindas pēc ortogonālu funkciju sistēmas
funkcijām, koeficientu aprēķināšana. Furjē rinda periodiskai funkcijai ar periodu 2 l.
2. Furjē rinda periodiskai funkcijai, kuras periods ir 2π. Jēdziens par Furjē rindu
konverģenci. Furjē rinda pāra un nepāra funkcijai.
3. Parciālie diferenciālvienādojumi. Stīgas svārstību vienādojums, tā atrisināšana.
4. Siltuma vadīšanas vienādojums, tā atrisināšana ar Furjē metodi un jēdziens par
tuvinātu atrisināšanu ar režģa metodi.
5. Pirmā un otrā veida līnijintegrāļi, to aprēķināšana.
6. Grīna formula. Līnijintegrāļa neatkarība no integrācijas ceļa. Virsmas integrālis, tā
aprēķināšana.
7. Skalārs lauks, līmeņa virsmas. Atvasinājums dotajā virzienā. Gradients.
8. Vektoru lauks. Vektoru plūsma caur virsmu.. Gausa - Ostrogradska formula. Vektoru
lauka diverģence.
9. Vektoru lauka cirkulācija. Rotors. Hamiltona operators.
10. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni. Varbūtības definīcijas. Varbūtību saskaitīšanas
kārtulas nesavienojamiem notikumiem. Nosacītā varbūtība. Varbūtību reizināšanas
kārtula.
11. Varbūtību saskaitīšanas teorēma savienojamiem notikumiem. Pilnās varbūtības
formula. Beiesa formulas. Bernulli formula. Puasona formula.

12. Diskrēti gadījuma lielumi un to sadalījuma likums. Binomiālais sadalījums.
Matemātiskā cerība, tās īpašības. Dispersija, tās īpašības.
13. Nepārtraukti gadījuma lielumi, to sadalījuma funkcija, tās īpašības. Varbūtību
blīvuma funkcija.
14. Nepārtraukta gadījuma lieluma matemātiskā cerība un dispersija. Varbūtību
normālais sadalījums.
15. Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Vidējie lielumi. Ticamības intervāli.
16. Pārskata lekcija.

Semināru plāns.
1. Atkārtojums – parciālā integrēšana, funkciju grafiku zīmējumi, izmantojot pārbīdi un
deformāciju.
2. Furjē rinda.
3. Stīgas svārstību vienādojuma atrisināšana.
4. Siltuma vadīšanas vienādojuma tuvināta atrisināšana ar režģa metodi.
5. Līnijintegrāļi. Virsmas integrāļi.
6. Atvasinājums dotajā virzienā. Gradients.
7. Vektoru plūsma. Diverģence.
8. Cirkulācija. Rotors.
9. Jaukti uzdevumi par lauku teoriju.
10. Atkārtojums – savienojumi (variācijas, permutācijas, kombinācijas). Varbūtības
definīcija.
11. Notikumu summa, reizinājums. Pilnās varbūtības formula. Beiesa formulas.
12. Bernulli formula. Puasona formula.
13. Diskrētu gadījuma lielumu sadalījuma likums. Matemātiskā cerība. Dispersija.
14. Nepārtraukti gadījuma lielumi, to sadalījuma funkcija. Varbūtību blīvuma funkcija.
Nepārtraukta gadījuma lieluma matemātiskā cerība un dispersija.
15. Normālais sadalījums. Ticamības intervāli.
16. Dažādi uzdevumi varbūtību teorijā. Pārskata nodarbība.
Kontroldarbs: Lauku teorija.
Individuālie mājas darbi: 1. Furjē rinda;
2. Stīgas svārstību vienādojuma atrisināšana;
3. Varbūtību teorija.

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Inženiermatemātikas katedra

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību priekšmeta nosaukums: DIM 401 Inženiermatemātika
Mācību spēks: prof., Dr. math. Andrejs Koliškins.
Priekšmeta statuss: profila obligātais.
Studiju veids: akadēmiskā programma.
Studiju līmenis: inženiera studijas (pēc bakalaura)
Mācību priekšmeta apjoms : 2 KP, 32 stundas, no tām lekcijas - 16 stundas, laboratorijas
darbi - 16 stundas.
Pārbaudes forma: ieskaite.
Mācību priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas statistisko datu ieguvē , apstrādē un analīzē.
Mācību priekšmeta uzdevumi: iemācīt studentus savākt un apstrādāt statistiskos datus un uz
iegūtās informācijas pamata izdarīt secinājumus.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. O.Krastiņš. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, Zvaigzne, 1985., 360
lpp.
2. L.Grīnglazs, J.Kotitovs. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem
uzdevumu risināšanai. Rīga, RSEBAA, 2003., 310 lpp.
3. I.Arhipova, S.Bāliņa. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. I daļa. Rīga,
Datorzinību centrs, 1999., 163 lpp.
4. Z.Goša, I.Ciemiņa. Statistika. I daļa. Rīga, 1998., 133 lpp.

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, laboratorijas darbi.
Priekšmeta apguves vērtēšana: atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un
prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā.
Vērtējuma svaru sadalījums:
Ieskaite un laboratorijas darbi
70%
Patstāvīgais darbs
20%
Nodarbību apmeklēšana
10%
Kopā :
100%

Prasības priekšmeta apguvei: laboratorijas darbu, kontroldarbu un individuālo mājas darbu
savlaicīga izpilde.
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: priekšmeta saturs tiek saskaņots ar citu studiju
programmu tehnisko priekšmetu prasībām.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: pirms laboratorijas darbiem
sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt
patstāvīgo darbu mājās.

Nodarbību plāns
1.semestris
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Lekciju
skaits
Tēma
Režģa metode. Siltumvadīšanas vienādojuma atrisināšana. 2
Runge-Kutta
metode.
Pirmās
kārtas 2
diferenciālvienādojumu atrisināšana.
Funkciju aproksimēšana. Mazāko kvadrātu metode.
2
Variācijas rindas raksturotāji: vidējā vērtība, moda, 2
mediāna, dispersija, asimetrija, ekscesa rādītāji un to
aprēķini.
Korelācijas metode. Regresijas taisne. Korelācijas 2
koeficients.
Programmas MathCad izmantošana vienādojumu 6
risināšanā; atvasināšanā; nenoteikto, noteikto un divkāršo
integrāļu aprēķināšanā; funkcijas izvirzīšanā Furjē rindā;
grafiku zīmēšanā Dekarta un polārās koordinātās.
Kopā:
16

Laborat.
skaits
2
2
2
2

2
6

16

Mācību priekšmeta apraksts

Šifrs EEE 226
Mācību priekšmeta
nosaukums:

Elektrotehnika un elektronika
Mācību spēks:

Studiju programma:

Ņikita Nadežņikovs, Dr. Fiz.,asoc.
profesors
GĀZES, SILTUMA UN ŪDENS
TEHNOLOĢIJA

Studiju līmenis:

Profesionālās bakalaura studijas
Iepriekšējā izglītība:

vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību priekšmeta apjoms 2 KP;

32 stundas ar sadalījumu:
•
•

16 stundas lekcijas
16 stundas laboratorijas darbi

Mērķis
Sniegt profesionālā bakalaura izglītību medicīnas fizikas pamatos, apgūstot pamata zināšanas
par fizikālām parādībām cilvēka organismā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Dot studentiem iespēju apgūt pamatzināšanas un iemaņas elektrotehnikā un elektronikā.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts.
1. Ē.Priednieks. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. R., 2002. 101 lpp.
2. Ē.Priednieks. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā. R., 1992. 61. lpp.
3. U.Zītars. Elektronikas pamati. R., 2002. 79 lpp.
Priekšmeta mācīšanas metode.
lekcijas,
q laboratorijas darbi
q uzdevumu risināšana
q

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme.

Desmit baļļu sistēmā izvērtē studenta zināšanas elektrotehnikā un elektronikā programmas
tēmu ietvaros. Eksāmenu var kārtot tikai tie studenti, kuriem ieskaitīti visi plānā paredzētie
laboratorijas darbi un patstāvīgā darba uzdevumi
Vērtējuma svari
Eksāmens
Praktiskie darbi
Kopā

80%
20%
100%

Prasības priekšmeta apguvei
Lekciju apmeklēšana, regulāra dalība laboratorijas nodarbībās un savlaicīga patstāvīgā darba
uzdevumu nodošana, eksāmena nokārtošana termiņā.
Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:
Priekšmets bāzējas uz fizikas un matemātikas pamatiem. Tā sekmīgai apgūšanai jāzina tādas
fizikas un matemātikas nodaļas, kā elektrība un magnētisms, trigonometrija, komplekso
skaitļu metodes, diferencēšana un integrēšana, diferencialvienādojumu risināšana, vektoru
algebra. Priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes speciālistam ļaus ar izpratni praktiski
izmantot elektriskās un elektroniskās ierīces, vieglāk orientēties elektromagnētiskajos
procesos.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām.
Patstāvīga iepriekšējo lekciju materiāla atkārtošana un regulāra patstāvīgo darbu izpildīšana.

Kalendārais plāns.

Nedēļa

4.semestris

1.

Laboratorijas darbi, patstāvīgā darba
uzdevumu izsniegšana

Lekcijas
Stun
das
Stacionāras
līdzstrāvas
elektriskās
2
ķēdes, likumi, aprēķinu metodes.
Temats

2

3

Sinusoidālas vienfāzu
maiņstrāvas
ķēdes, jēdzieni, likumi, aprēķinu
metodes, diagrammas.

Trīsfāžu maiņstrāva, iegūšana, slēgumu
veidi, diagrammas.

Jēdziens
par
pārejas
procesiem
elektriskajās ķēdes. Transformatori uzbūve ,darbības princips.

Jēdziens par asinhronām un sinhronām
elektriskām mašīnām - uzbūve, darbības
princips.

Jēdziens par līdzstrāvas mašīnām –
uzbūve, darbības princips.

Pusvadītāju diode, taisngrieži.

15

Tranzistori,
slēgumu
raksturlīknes, pastiprinātāji.

16

2

Vienfāzu maiņstrāvas ķēdes pētīšana
(l.d.). Trīsfāžu ķēdes aprēķins (uzd.).

2

Trīsfāžu maiņstrāvas ķēdes pētīšana
(l.d.). Pārejas procesa aprēķins (uzd.).

2

Asinhronā dzinēja darba raksturlīkņu
uzņemšana (l.d.). Aprēķinu uzdevums
par asinhrono dzinēju.

2

Līdzstrāvas dzinēja darba raksturlīkņu
uzņemšana (l.d.). Aprēķinu uzdevums
par līdzstrāvas mašīnu.

2

Taisngriežu pētīšana (l.d.). Uzdevums
par stbilizatoru.

2

Operacionālie
Uzdevums
pastiprinātāju.

2

2

12

13
14

Līdzstrāvas ķēdes pētīšana (l.d.).
Maiņstrāvas ķēdes aprēķins (uzd.).

2

10

11

2

2

8
9

Darba
drošības
instruktāža.
Laboratorijas darbu izpildes un atskaites
kārtība. Sazarotas līdzstrāvas ķēdes
aprēķins (uzd.).

2

6
7

Stun
das

2

4
5

Temats

2

shēmas,

2
pastiprinātāji
(l.d.).
par
operacionālo

Kopā

16
Kopā

16
32

Mācību literatūra

1. Mācību grāmatas, konspekti
1,1.
1.2.
1.3.

J.Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika. R.,Zvaigzne, 1968., 579 lpp.
A.Kasatkins, M. Perekaļins. Elektrotehnika. R. 1961. 541 lpp.
И.Данилин и др. Общая электротехника с основами электроники. М.
1998. 752 стр.
1.4. А.Касаткин и др. Электротехника. М. 1983. 440 срт.
1.5. Б.Волынский и др. Электротехника. М. 1987. 528 стр.
1.6. Ē.Priednieks. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. R. 2002., 101 lpp.
1.7. Ē.Priednieks. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā. R.1992., 62 lpp.
1.8. U.Zītars. Elektronikas pamati. R. 2002., 79 lpp.
1.9. M.Iļķēns. Elektriskie mērījumi. R. 1984., 74 lpp.
1.10. Ņ.Nadežņikovs. Elektrotehnika un elektronika. (Demonstrējams mācību)
2007. http:// www.omega.rtu.lv.
2. Uzdevumu krājumi
2.1.
2.2.
2.3.

Vispārīgās elektrotehnikas uzdevumu krājums. R. 1970., 370 lpp.
Grafoanalītisko darbu uzdevumi elektrotehnikā. R. 1990., 76 lpp.
Ē.Priednieks. Elektrotehnikas uzdevumu risināšanas metodika. R. 1982., 137
lpp.

3. Laboratorijas darbu apraksti
3.1.
3.2.
3.3.

Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbi. R. 1999., 80 lpp
Mikroprocesoru iekārtu laboratorijas darbi. R. 1988., 69 lpp.
Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbi. R. 1999., 80 lpp
http:// www.omega.rtu.lv.

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas profesora grupa
Priekšmeta paraksts
Nosaukums: Lietišķā etiķete
Šifrs: HFL 330
Mācību spēks: Mg.phil., docente Zanda Lejniece
Studiju programma:
Studiju profils:
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālas
Studiju līmenis: bakalaura studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st.
Mācību priekšmeta mērķis: dot zināšanas un veidot izpratni par sabiedrībā pieņemtajām uzvedības
normām, kuras cilvēkiem jāievēro savstarpējā saskarsmē.
Mācību priekšmeta uzdevumi: apgūt vispārcilvēciskās, profesionālās un lietišķās etiķetes normas.
Saprast dažādu etiķetes normu regulējošo un estetizējošo jēgu. Prast izvērtēt vispārcilvēcisko normu
piemērotību konkrētai situācijai. Iegūt priekšstatu par etiķetes īpatnībām dažādās nacionālās
kultūrās. Apgūt praktiskas iemaņas etiķetes prasību ievērošanā.
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos
kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga, 2000.; Hindls T. Prasme uzstāties. – Rīga, 2000.;
Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā. Rīga, 1996.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un tikumiskā
kultūra mūsdienu Latvijā // Sabiedrība un kultūra. 4.rakstu krājums. Liepāja LPA, 2002.; Lejniece Z.
Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā // RTU Zinātniskie raksti. Sērija 8.
Humanitārās un sociālās zinātnes. Sējums 1., Rīga, RTU, 2002; Lejniece Z. Lietišķā etiķete. Lekciju
konspekts. 2000. Pieejams pavairošanai RTU bibliotekā.
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās analizējot situācijas
un izstrādājot uzvedības scenārijus). Testi priekšmeta apguves kontrolei.
Priekšmeta vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā; papildus
punktus var saņemt: a)par darbu mikrogrupās, b) par regulāriem testiem).
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās (lekciju konspektā) dotā teorētiskā materiāla apgūšana,
etiķetes normu ievērošanas prasmes apliecināšana praktiskos darbos, līdzdalība grupu darbā.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja
norādīto avotu studijas.
Kalendārais plāns.

Lekcijas.
1. un 3. mācību nedēļās: Saskarsme un etiķete. Etiķetes būtība, funkcijas, veidi. Vispārcilvēciskā
etiķete: sasveicināšanās, iepazīšanās, uzrunas formas.
5. mācību nedēļā: Uzvedība darba vietā. Prasme sarunāties un klausīties. Telefona sarunas.
7. mācību nedēļā: Apģērbs un tā veidi. Krāsas, to psihofizioloģiskā iedarbība un simbolika.
9. un 11. mācību nedēļās: Oficiālo un lietišķo tikšanos organizēšana. Lietišķās sarunas. Pieņemšanas
un to organizēšana.
13. un 15. mācību nedēļās: Lietišķo kontaktu ētika un etiķete. Vizītkartes un to lietošana. Dāvanas
un ziedi. Etiķetes īpatnības dažādās nacionālās kultūrās.
Praktiskie darbi.
2. un 4. mācību nedēļās: vispārcilvēciskās etiķetes iemaņu apgūšana. Situāciju analīze, uzvedības
modeļu un scenāriju izstrāde un apspriešana.
6. un 8. mācību nedēļās: prasmju sarunāties un klausīties attīstība. Telefona sarunās lietojamās
etiķetes iemaņu pilnveidošana. Konkrētai darba videi un situācijai piemērota apģērba izvēle.
10. un 12. mācību nedēļās: Oficiālo un lietišķo sarunu un pieņemšanu scenāriju izstrāde.
14. mācību nedēļā: apgūt prasmes vizītkaršu izveidošanā un lietošanā. Dāvanu izvēle.
16. mācību nedēļā: Studentu aptauja par mācību priekšmeta kvalitāti. Ieskaite.

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas un socioloģijas katedra
Mācību priekšmeta apraksts

Nosaukums: Prezentācijas prasme
Šifrs: HFL 433
Mācību spēks: Mg.phil., docente Zanda Lejniece
Studiju programma:
Studiju profils:
Studiju veids: akadēmiskās un profesionālās
Studiju līmenis: maģistra studijas, profesionālās (pēc bakalaura) studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st.
Mācību priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas un radīt izpratni par personas (firmas
iestādes, organizācijas) tēla (imidža) veidošanas pamatnosacījumiem un tā pašprezentācijas
paņēmieniem, līdzekļiem, veidiem.
Mācību priekšmeta uzdevumi: apgūt zināšanas par personas tēla veidošanas un
prezentēšanas galvenajiem struktūrelementiem; saprast prasmīgi veidota imidža nozīmi
sociālajos kontaktos, prast izvērtēt uzvedības manieru, etiķetes normu ievērošanas, runas
stila utt. piemērotību konkrētai situācijai; apgūt iemaņas personas pašprezentēšanā
vispārcilvēciskajos, profesionālajos un lietišķajos kontaktos.
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Kincāns V. Etiķete.R.,2003. ;
Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R.,2000.; Denijs
R. Prasme sazināties un uzstāties. R.,2002.; Dubkeviča L.,Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā
etiķete. R.,2003.; Hindls T. Prasme uzstāties. R., 2000.; Neļķe K. Prezentēšana. R.,2003.;
Lejniece Z. Oratora māksla. Lekciju konspekts.(pieejams pavairošanai RTU bibliotēkā);
Lejniece Z. Lietišķā etiķete. Lekciju konspekts. 2000. (pieejams pavairošanai RTU
bibliotēkā); Lejniece Z. Apģērbs – zīme: tradīcijas un novitāte// RTU Zinātniskie raksti.
Sērija 9. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sējums 1., R.,RTU,2003.; Zvejnieks A. Sociālā
realitāte un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā// Sabiedrība un kultūra. 4.rakstu krājums.
Liepāja, LPA, 2002., 176.-182.lpp.;
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības (darbs mikrogrupās),
patstāvīgais darbs, testi zināšanu apguves kontrolei.
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa
veidā); papildus punktus var saņemt par: a) darbu mikrogrupās, b) regulāriem testiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un
pasniedzēja norādītās literatūras studijas.

Kalendārais plāns.
Lekcijas.
1.nedēļa. Ievads: priekšmeta mērķis, uzdevumi, literatūra, zināšanu vērtēšana. Studentu
interešu apzināšana. Saskarsme, prezentācija, etiķete, to loma cilvēku dzīvē.
3.nedēļa. Vispārcilvēciskā etiķete. Sasveicināšanās, iepazīstināšana, uzrunas formas.
Uzvedība darba vietā.
5.nedēļa. Lietišķo kontaktu etiķete un ētika. Telefona sarunas. Vizītkartes un to lietošana.
Dāvanas un ziedi.
6.nedēļa. Krāsas, to simbolika un psihofizioloģiskā iedarbība. Krāsu loma personas tēla
veidošanā. Krāsas interjerā, informatīvos uzrakstos, reklāmā u.c.
7.nedēļa. Apģērbs un to stili. Lietišķais ģērbšanās stils sievietēm un vīriešiem.
9.nedēļa. Lietišķo tikšanās organizēšana. Pieņemšanas un to veidi. Ielūgumi un atbildes
uz tiem. Apģērba formas dažādās pieņemšanās.
11.nedēļa. Publiska runa kā prezentācijas veids. Oratora loma publiskā runā. Klausītāju
auditorija.
13.nedēļa. Publiskas runas struktūra un loģika. Pierādīšana un argumentēšana runas laikā.
Neverbālā komunikācija publiskās runas procesā.
Praktiskās nodarbības.
2.nedēļa. Etiķetes loma personas tēla (imidža) veidošanā. Studentu priekšzināšanu
pārbaude.
4.nedēļa. Vispārcilvēciskā etiķete sabiedriskajos, profesionālajos un personiskajos
kontaktos.
8.nedēļa. Uzvedības normas lietišķajos kontaktos.
10.nedēļa. Lietišķais protokols.
12.nedēļa. Oratora un auditorijas mijiedarbība publiskas runas procesā.
14. nedēļa. Runas sagatavošana, realizēšana, vērtēšana. Runas tehnika.
15.nedēļa., Žesti, mīmika, vizuālais kontakts, saskarsmes distances un pozas publiskas
runas procesā.
16.nedēļa.Studentu aptauja par priekšmeta kvalitāti. Ieskaite.

RTU Humanitārais institūts
Pedagoģijas un psiholoģijas katedra

Mācību priekšmeta apraksts

Nosaukums:

Saskarsmes pamati

Šifrs:

HPS 120

Mācību spēks:

Sandra Gudzuka Mg.Psych., pr. Docente

Studiju programma: Visu mācību profilu un tām pielīdzinātām
profesionālām studijām
Studiju veids: Akadēmiskās un profesionālās studijas
Studiju līmenis: Visu mācību profilu un tām pielīdzinātām profesionālām studijām
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas ar sadalījumu - 16 st. lekcijas
16 st. semināri
Mācību priekšmeta mērķis: Attīstīt izpratni par saskarsmes ētiskajiem, kultūras un
psiholoģiskajiem aspektiem.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Sniegt zināšanas par komunikatīvā procesa nozīmi, būtību
un veidiem sabiedrībā;
• Pilnveidot izpratni par efektīvas saskarsmes nosacījumiem
un personisko saskarmes stilu
Izmantojamās literatūras saraksts:
1. L.Dubkēvičs, I.Ķestere. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R. 2003.
2. V.Kincāns. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās
attiecībās. R. 2000.
3. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R. 1996.
4. A.Pīzs. Ķermeņa valoda. R. 1994
5. V.Veics. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.,2. daļas. R. 2000.
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, interaktīvās metodes, praktiskās nodarbības,
patstāvīgais darbs.

Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas
pārbauda rakstiski.
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskajās nodarbībās,
patstāvīgais darbs, literatūras studijas.
Priekšmeta situācija: Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitārajiem
priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Lekcijās izklāstītās vielas
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
• Saskarsmes situāciju analīze
• Saskarsmes testu rezultātu apspriešana
• RTU studenta tēls
• Dažādu kultūru izpausmes saskarsmē
Mācību kursa saturs:
1. Saskarsmes būtība. Psiholoģiskais, ētiskais un kultūras aspekts. Funkcijas un veidi.
Komunikācija kā informācijas apmaiņas process un cilvēku mijiedarbība. (4 stundas)
2. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības. Lietišķā un neformālā saskarsme.
Saskarsmes stilu izpausme. ( 4 stundas)
3. Cilvēku mijiedarbība grupā. Sadarbības principi komandā. (4 stundas)
4. Verbālā komunikācija. Valoda un runa. Klausīšanās nozīme un veidi. Verbālās
komunikācijas prasmju attīstīšana augstskolas studiju procesā. (4 stundas)
5. Neverbālā komunikācija. Galvenie neverbālās komunikācijas elementi. Neverbālā
komunikācija un ķermeņa valoda. (4 stundas)
6. Efektīva saskarsme un konflikti. Saskarsmes barjeras un grūtības. Konfliktu rašanās
iemesli un to risināšanas iespējas. (4 stundas)
7. Saskarsmes ētiskie aspekti. Morālās vērtības, pozīcija, rīcība, uzvedība. Tikumiskā
kultūra, tās elementi un izpausmes. (4 stundas)
8. Uzvedības un saskarsmes kultūra. Etiķete, tās funkcijas un veidi. Uzvedības normas,
manieres. Uzvedības normas augstskolā. Ārējais izskats un tēla veidošana. Apģērba
funkcijas komunikācijā. (4 stundas)

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas un socioloģijas katedra
Studiju priekšmeta apraksts

Nosaukums:

Vadības socioloģija

Šifrs:

HSP 375

Priekšmeta statuss: ierobežotās sociāli humanitārās izvēles priekšmets
Mācību spēks:

Ronalds Taraškevičs,
Dr.sc.oec., asoc.profesors

Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas
Studiju veids:

akadēmiskās studijas

Studiju līmenis:

bakalaura studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: dot pamatzināšanas par pārvaldes (t.sk.ražošanas) sociāliem
aspektiem, izpratni par sociālo procesu vadību.
Mācību priekšmeta uzdevumi: - veidot izpratni par darbinieka vietu sociālo attiecību
sistēmā; - izprast ražošanas uzņēmuma kā sociālas sistēmas funkcionēšanu; - izprast darba
un darba organizācijas efektivitātes pilnveidošanas sociālos nosacījumus.
Mācību grāmatas:
1. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). – Rīga: 1993.
2. E.Mūrnieks. Vispārējā socioloģija 1 un 2 daļa (lekciju konspekts).- Rīga: 1992.
3. G.Ozolzīle. Socioloģija. Rīga: 1998.

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas
pārbauda rakstiski.
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju
vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru.
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Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem
priekšmetiem, kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijas izklāstītas vielas
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: Cilvēciskā faktora sociālie aspekti
ražošanas kolektīvā.
Vadības socioloģijas mācību kursa saturs:
Vadības (menedžmenta) socioloģija.
Socioloģisko pētījumu pamatmetodes. Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Tirgus zinības
(marketings) un to sociālie aspekti. Ražošanas uzņēmums – sociālā sistēma. Cilvēciskā
faktora sociālie aspekti ražošanas kolektīvā. Sociālās attīstības projektēšana ražošanas
kolektīvā. Sociālo procesu vadība (menedžments). Sociālie aspekti darbā un darba
organizācijā. Darba efektivitātes sociālie nosacījumi.

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas un socioloģijas katedra
Studiju priekšmeta apraksts

Nosaukums:

Apvienotā Eiropa un Latvija

Šifrs:

HSP 380

Mācību spēks:

Uldis Augstkalns, docents

Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas
Studiju veids:

akadēmiskās studijas

Studiju līmenis:

bakalaura studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo studiju
programmu studentu politisko kultūru.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Iepazīstināt studentus ar starptautisko attiecību sistēmas darbību un mazu valstu
suverenitātes nodrošināšanas problēmām;
• Analizēt Eiropas integrāciju pagātnē un šodien;
• Veidot izpratni par Eiropas Savienības institūcijām;
• Izskaidrot Eiropas Savienības likumdošanas procesu un tiesību aktu veidus;
• Analizēt Eiropas Savienības kopīgās politikas un to ietekmi uz Latvijas ekonomisko
un sociālo attīstību.
Mācību grāmatas:
Latvija ceļā uz Eiropas Savienību., R., 1994.
Paskāls Fontēns. Desmit tēmas par Eiropas Savienību., R., 1995.
Latvija un Eiropas Savienība., R., 1995.
Tālavs Jundzis. Latvijas drošība un aizsardzība., R., 1995.
Īsi par Eiropas Savienību., Luksemburga, 1995.
Latvija un Eiropas savienība., R., 1995.
Eduards Bruno Deksnis. Eiropas Savienība: mīti un īstenība., R., 1996.
Guntars Ābols. Kāpēc Eiropa?, R., 1996.
Uģis Šics. Latvija ceļā uz NATO., R., 1996.
Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās…integrācija un
suverenitāte., R., 1998.

Uldis Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā., R., 1998.
Uldis Augstkalns, Ainārs Dimants. Es un ES: 30 jautājumi un atbildes., R.,
1999.
Gunta Misāne. ES un ES., R., 1999.
Ieva Kalniņa , Agita Strazda. Eiropas Savienības reģionālā politika un
strukturālie fondi., R., 1999.
Uldis Augstkalns. Latvija apvienotajā Eiropā., R., 2005.
http:/ europa.eu.int
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas
pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem jautājumiem,
izmantojot papildus literatūru.
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju
vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru.

Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem
priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:
1. Latvijas ārpolitiskās izvēles iespējas un tās determinējošie faktori.
2. Priekšrocības un trūkumi Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā.

Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:
1. Latvija ģeopolitiskā skatījumā.
2. Latvijas valsts politiskās stabilitātes problēmas.
3. NATO un Latvijas drošība.
4. Eiropas integrācija pagātnē un šodien.
5. Eiropas Savienības paplašināšanās (kritēriji un problēmas).
6. Eiropas Savienības institūcijas un to darbība.
7. Eiropas Savienības kopējās politikas.
8. Eiropas Savienības budžets.
9. Latvijas integrācija un perspektīvas Eiropas Savienībā.

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas un socioloģijas katedra
Mācību priekšmeta apraksts

Nosaukums:

Biznesa socioloģija

Šifrs:

HSP 488

Mācību spēks:

Valērijs Kuņickis, doc.

Studiju programma: visas RTU maģistru 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 un uzdevumi:
Biznesa socioloģijas kursa uzdevums – iepazīstināt studentus ar biznesa kā īpaša
sabiedrības sociālā institūta funkcionēšanas likumsakarībām.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības sociāli ekonomiskai stratifikācijai, kā arī
cilvēciska kapitāla efektīvai izmantošanai biznesa sfērā.
Jāatzīmē, ka biznesa socioloģija ir integratīva zinātne un nereti nākas „pārkāpt”
starpdisciplinārās robežas, vēl jo vairāk tāpēc, ka socioloģijas un biznesa jautājumi ir skarti
citās zinātnēs.

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts:
1. R.Garleja. „Sociālā uzvedība. Patērētāja izvēles vadīšana”. R.: Raka, 2001.
2. R.Graleja, M.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”. R.:,
Raka, 2000.
3. R.Garleja, N.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”. Testi.
R.:, Raka, 2002.
4. „Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca” Rīga, Kamene, 2001. Red. M.Rurāne.
5. „Biznesa terminu vārdnīca” Rīga, Jumava, 1999. Red. A.Palvovska.
6. E.Mūrnieks. „Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija”. Rīga, RTU, 2000.
7. Biznesa lielā vārdnīca. Atb.red. Kr.Pass. Maskava, 1999. (krievu val.)
8. Socioloģijas lielā vārdnīca. Atb.red.D.Džerijs, Dž. Džerija. Maskava, 1999. (krievu
val.)

9. Dorins A. Ekonomiskā socioloģija. Minska, 1998., (krievu val.)
10. Radajevs V. Ekonomiskā socioloģija. Maskava, 1999., (krievu val.)
11. Kuņickis V. Biznesa socioloģija//Mācību materiāli un vingrinājumi.R.: RTU
Izdevniecība, 2005.
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti praktiskajās
nodarbībās diskusiju laikā.
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem
priekšmetiem, ievērojot pēctecību.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs : 1) Sabiedrības sociālekonomiskā
struktūra, darbs, ienākumi un sabiedriskā doma; 2) Cilvēku darba uzvedība, stimulēšana un
motivācija. Saturs – referātu un ziņojumu apspriešana, brīva diskusija.

Biznesa socioloģijas mācību kursa saturs:
1. Biznesa socioloģijas priekšmets. (4 stundas).
2. Sabiedrības sociālekonomiskā struktūra, darbs, ienākumi un sabiedriskā doma. (4
stundas)
3. Nodarbinātība un bezdarbs. (4 stundas)
4. Inovācijas un jaunrade biznesā. (4 stundas)
5. Cilvēku darba uzvedība, stimulēšana un motivācija. (4 stundas)
6. Stress darbā un tā pārvarēšana. (4 stundas)
7. Organizāciju socioloģija. (4 stundas)
8. Apmierinātība ar darbu un sociālā apmierinātība. (4 stundas)

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Būvfirmas vadīšana
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 359
3. Kredītpunkti : 2 KP,
Kontaktstundas: 32 stundas
4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Mācību priekšmets balstīts uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējā izglītības līmenī.
5. Vispārīgais mērķis - sniegt zināšanas un profesionālās iemaņas būvfirmas vadīšanā.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
1. Izprast ar būvuzņēmējdarbību saistītos tiesiskos aspektus.
2. Pārzināt būvuzņēmuma vadīšanas vispārējos principus.
3. Prast analizēt un izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar būvdarbu plānošanu un līgumu
slēgšanu būvniecībā.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.
Uzņēmējdarbības veidi un formas LR. Uzņēmumu dibināšana un reģistrācija. Būvuzņēmumu
licencēšana.
2. Būvuzņēmumu vadīšana.
Vadīšanas vispārējie principi. Būvuzņēmumu organizatoriskā struktūra. SWIFT analīze.
Vadīšanas līmeņu lielums un saskarsmes struktūra.
3. Personāla vadīšana.
Personība. Loma un statuss. Vara un varas problēmas. Sociālas grupas. Vadīšanas tehnikas un
teorijas.
4. Darbinieku motivācija būvniecībā.
Darbības motivācijas teorijas. Motivācijas paņēmieni būvniecībā: nefinansiālie, pusfinansiālie,
finansiālie. Darba apmaksas shēmu veidi un to pielietojums. Labas motivācijas shēmas
īpašības.
5. Tirgus plānošana būvniecībā.
Marketinga koncepcija un funkcijas. Tirgus struktūra un formas. Tirgus segmentācija. Preces
dzīves cikls. Pieprasījums un noiets. Tirgus pētījumi. Marketinga īpatnības būvniecībā.
6. Būvniecības pakalpojumu realizācija.
Cena un cenu politika. Cenu kalkulācija. Tiešas un pieskaitāmas izmaksas, tāmes virzīšanas
funkcijas īpatnības būvniecībā. Reklāmas īpatnības būvniecībā.
7. Būvdarbu plānošanas pamati.
Būvdarbu plānošanas paņēmieni. Kalendārie plāni. Būvdarbu darbietilpības plānošanas
precizitātes iespaids uz firmas konkurētspēju.
8. Līgumu slēgšana būvniecībā.
Līgumu slēgšana pārrunu ceļā. Līgumu slēgšana pēc konkursa rezultātiem. Likums " Par
valsts un pašvaldības pasūtījumu.” Konkursa procesa iespaids uz firmas organizatorisko
struktūru un pieskaitāmām izmaksām.
9. Nodokļi un nodevas.
Nodokļu un nodevu struktūra un administrēšana LR. Nodokļu uzskaite un pārskatu formas.
Darījumu dokumentēšana un tās iespaids uz nodokļu lielumu.
10. Uzņēmuma aktīvi.

Aktīvu struktūra. Pamatlīdzekļi un to nolietojums. Nemateriālie ieguldījumi. Krājumi.
Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite.
11. Uzņēmuma gada pārskata analīze.
Uzņēmuma gada pārskats, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats.
Finansu pārskatu analīzes nepieciešamība un metodes / tiešā, relatīvā /.
12. Uzņēmuma darbības perspektīvā plānošana.
Biznesa plāna jēdziens. Biznesa plāna sadaļas. Stratēģiskā plāna izstrāde. Finansu plāns, tā
pamatotība.
13. Līgumu veidi būvniecībā.
Līgumu ietekme uz uzņēmuma finansu darbību. Līgumu veidi: ar fiksēto cenu, ar koriģējamo
cenu, ar maksimālo cenu, ar izmaksu kompensāciju. Riska sadale starp pasūtītāju un
izpildītāju.
14. Būvprojektu izmaksu salīdzinājums.
Būvobjekta dzīves cikls. Sākuma un ekspluatācijas izmaksas. Būvniecības izdevīguma
noteikšana pēc patreizējās vērtības un pēc gada ekvivalentām izmaksām.
15. Darbības ienesīguma noteikšana.
Investīciju efektivitāte. Ienesīguma noteikšanas metodes: gada vidējās atdeves likmes
vienkāršais atmaksas periods, naudas plūsmas patreizējā vērtība, iekšējā atdeves likme /IRR /.
7.2. Organizācija un struktūra
7.2.1. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi.
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko
mācību materiālu. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Kontroles veids: ieskaite
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Auziņa V., Bāliņa A., Irbīte A. Lielā būvniecības grāmata. - Rīga: Jumava, 2002. 330 lpp.
2. Hofs K. G., Marinska K. Biznesa ekonomika. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 554
lpp.
3. Būvniecības likums ("LV", 131 (414), 30.08.1995.) [spēkā ar 13.09.1995.] ar
grozījumiem.
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1995.)
5. Ministru kabineta noteikumi Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi”
(02.09.1997.)
6. Ministru kabineta noteikumi Nr.167 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”
(05.05.1997.)
7. Ministru kabineta noteikumi Nr.168 “Būvuzraudzības noteikumi” (06.05.1997.)
8. Ministru kabineta noteikumi Nr.258 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”
(29.07.1997.)
9. Likums „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”
10. Code of practice for Project Management for Construction and Development. Second
edition. Longman. 1997.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība un praktiskā pieredze. Valsts valodas zināšanas.

11. Realizācijas nodrošinājums
11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli
• Tāfele;
• Kodoskops
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika
• Mācību materiāli;
• Likumdošanas materiāli.
11.2.Norises vieta
RTU auditorija lekcijām.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām
normatīvajos aktos un izglītības sistēmā.

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Būvniecības plānošana un organizēšana
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 426
3. Kredītpunkti : 2 KP,
Kontaktstundas: 32 stundas
4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Mācību priekšmets balstīts uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējā izglītības līmenī.
5. Vispārīgais mērķis - sniegt zināšanas un profesionālās iemaņas būvniecības plānošanā un
organizēšanā.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
1. Izprast ar būvuzņēmējdarbību saistītos tiesiskos aspektus.
2. Pārzināt būvuzņēmuma vadīšanas vispārējos principus.
3. Prast analizēt un izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar būvdarbu plānošanu, organizēšanu un
līgumu slēgšanu būvniecībā.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.
Uzņēmējdarbības veidi un formas LR. Uzņēmumu dibināšana un reģistrācija. Būvuzņēmumu
licencēšana.
2. Būvuzņēmumu vadīšana.
Vadīšanas vispārējie principi. Būvuzņēmumu organizatoriskā struktūra. SWIFT analīze.
Vadīšanas līmeņu lielums un saskarsmes struktūra.
3. Būvdarbu pasūtījumu piešķiršanas metodes.
Būvdarbu pasūtījumu saņemšana tiešo pārrunu ceļā.un uz konkursa pamata .Likums "Par
valsts un pašvaldību pasūtījumu". Konkursu process ārzemēs un tā iespaids uz uzņēmumu
struktūru un pieskaitāmām izmaksām.
4. Būvniecības vadīšanas shēmas un līgumu veidi.
Būvniecības vadīšanas shēmas: tradicionālā, "uzbūvē un uzceļ"; menedžmenta shēmas.
Līgumu veidi: ar fiksēto cenu, koriģējamo, maksimāli pieļaujamo cenu, ar izmaksu
kompensāciju. Būvniecības vadīšanas shēmas ietekme uz būvniecības plānu un ātrumu.
5. Būvmontāžas darbu organizēšanas un plānošanas metodes.
Secīgais, paralēlais darbs un darba plūsmas. Plūsmas metodes priekšrocības. Plūsmu veidi un
parametri. Ritmiskas plūsmas parametru aprēķini. Objekta sadalījums tvērienos
6. Būvniecības modelēšana.
Modeļu veidi: lineāri, ciklogrammas, tīklveidā. Tīkla modeļi, to izskaitļošanas metodes.
Tīkla grafiku izstrādāšana laika mērogā, analīze un optimizācija
7. Būvdarbu plānošanas pamati.
Būvdarbu plānošanas paņēmieni. Kalendārie plāni. Būvdarbu darbietilpības plānošanas
precizitātes iespaids uz firmas konkurētspēju. Darbu secības noteikšana, darbu veikšanas
metožu un mašīnu izvēle. Būvprocesu darbietilpības un mašīnmaiņu daudzuma aprēķini.
Darbu veikšanas grafika sastādīšana. Kalendārie plāni. Resursu izlietojuma grafiki
8. Būvniecības ģenerālplāni.
Ģenerālplānu sastādīšana. Pagaidu ceļi. Inventāra ēkas. Būvlaukuma apgāde ar ūdens un
elektroenerģiju. Noliktavas platību aprēķini.
9. Sistematizēta būvmehānismu izvēle.

Izvēles procedūras posmi. Informācijas pasniegšanas veids. īpašību novērtējums. Galīgā
lēmuma pieņemšana
10. Būvmehānismu nomas maksas aprēķini.
Naudas laika vērtība un rādītāju sistēma. Tradicionālā pieeja nomas maksas aprēķinam.
Precizēts aprēķins ar naudas plūsmas plānošanu.
11. Tāmju veidošana.
Tiešas un pieskaitāmas izmaksas. Peļņa un risks. Tāmes precizitāte un tās ietekme uz
uzņēmuma konkurentspēju un darbības plānošanas ticamību.
12. Būvdarbu veikšanas kontrole.
Kontrole ar būvdarbu veikšanas projekta palīdzību. Aktivitātes līmeņa noteikšana. Izmaksu
kontrole: veidi, izmantošana, nepieciešamība. Materiālu kontrole.
13. Darba motivācija būvniecībā.
Darba motivācijas vispārējie principi. Finansiālas motivācijas shēmas: priekšrocības, darba
apmaksas shēmu veidi. Nefinansiālā un pusfinansiālā motivācija.
14. Būvprojektu izmaksu salīdzinājums.
Būvobjekta dzīves cikls. Sākuma un ekspluatācijas izmaksas. Būvniecības izdevīguma
noteikšana pēc patreizējās vērtības un pēc gada ekvivalentām izmaksām.
15. Uzņēmuma darbības plānošana un finansiālo rādītāju analīze.
Biznesa plāna struktūra un sastādīšana. Gada pārskati, to sastāvs, sastādīšana un analīze ar
tiešām metodēm un ar relatīvo rādītāju palīdzību.
7.2. Organizācija un struktūra
7.2.1. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi.
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko
mācību materiālu. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Kontroles veids: ieskaite
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
11. Auziņa V., Bāliņa A., Irbīte A. Lielā būvniecības grāmata. - Rīga: Jumava, 2002. 330 lpp.
12. Hofs K. G., Marinska K. Biznesa ekonomika. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 554
lpp.
13. Būvniecības likums ("LV", 131 (414), 30.08.1995.) [spēkā ar 13.09.1995.] ar
grozījumiem.
14. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1995.)
15. Ministru kabineta noteikumi Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi”
(02.09.1997.)
16. Ministru kabineta noteikumi Nr.167 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”
(05.05.1997.)
17. Ministru kabineta noteikumi Nr.168 “Būvuzraudzības noteikumi” (06.05.1997.)
18. Ministru kabineta noteikumi Nr.258 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”
(29.07.1997.)
19. Likums „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”
20. Code of practice for Project Management for Construction and Development. Second
edition. Longman. 1997.
10. Prasības mācībspēkiem

Augstākā izglītība un praktiskā pieredze. Valsts valodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
12.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli
• Tāfele;
• Kodoskops
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika
• Mācību materiāli;
• Likumdošanas materiāli.
12.2.Norises vieta
RTU auditorija lekcijām.
13. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām
normatīvajos aktos un izglītības sistēmā.

Mācību priekšmeta apraksts

Mācību spēks Anatolijs Jemeļanovs, profesors
Mācību priekšmeta nosaukums

Civilā aizsardzība (ICA102)
Studiju programma – Buvniecība
Studiju līmenis
– Bakalaura profesionālās studijas
Mācību priekšmeta apjoms - 1 KP, lekcijas – 8 stundas, prakltiskie darbi – 4 stundas,
Laboratorijas darbi – 4 stundas.
Kontrole – ieskaite 1. semestrī
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt nozaru speciālistiem teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas iedzīvotāju un ražošanas objektu aizsardzībā no iespējamo avāriju, katastrofu, stihisko
nelaimju sekām, kā arī šo seku likvidācijai.
Mācību priekšmeta uzdevumi: Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku
fundamentālās izcelsmes un to realizācijas shēmas noteikšanai, objektu bīstamo faktoru
identificēšanai, ārkārtējo situāciju attīstību prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1. LR Civilās aizsardzības likums;
2. A.Jemeļjanovs, V.Šķepasts. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts, Rīga, RTU, 1996.
-200 lpp.;
3. Laboratorijas (praktiskais) darbs „Civilās aizsardzības pasākumu plāns”, Rīga, RTU, 2000. 35 lpp.;
4. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;
5. Latvijas būvnormātivs LBN201-96. Ugunsdrošības normas;
6. CA kontroldarba uzdevumi un metodiskie norādījumi RTU studentiem, Rīga,RTU, 1998.
Priekšmeta mācīšanas metode:
Auditorijas laikā (16 stundas) notiek lekcijas, sniegti metodiskie materiāli un
rekomendācijas praktiska un laboratorijas darba izpildei, studenti jautā pasniedzējam par
neskaidrībam laboratorijas vai praktiska darba izpildē vai par nesaprotamiem teorētiskiem
jautājumiem. Praktisko vai laboratorijas darbu studenti izpilda mājās vai konsultācijā.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:
Praktiskais darba ieskaitīts, ja 70% no udevumiem ir atrisināti pareizi. Laboratorijas darbs
ir ieskaitīts ja iesniegts protokols ar uzdevumu, pareiziem aprēķiniem un shēmu – zīmējumu.
Teorija ir ieskaitīta, ja students atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem, ko uzdod
pasniedzējs.
Vērtējuma „svari” (eksāmenam, ieskaitei, studiju darbam):
Prikšmets CA ir ieskaitīts, ja ir ieskaitītas visas 3 daļas: Praktiskais darbs (7 uzdevumi un 5
no tiem ir atrisināti pareizi); Laboratorijas darbs (ir protokols ar pareiziem aprēķiniem);
Teorija (pareiza atbilde uz 2 jautājumiem).

Prasības priekšmeta apguvei:
Zināšanas civilā aizsardzībā, matemātikā, fizikā, ķīmijā vidusskolas līmenī.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
1) Izlasīt un pārdomat lekcijās nolasīu materiālu;
2) izlasīt un nokonspektēt obligāto literatūru [1];
3) izpildīt mājas uzdevumus un sagatavot jautājumus par neskaidriem momentiem, ko
nākamajā lekcija jāuzdod pasniedzējam.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
1. Izpratne par CA likumu;
2. Risku salīdzināšana;
3. Sprādzienu cēloņi, sekas, glābšanas paņemieni;
4. Sfēriskais mākonis, ugunsgrēka cēloņi, klases, dzēšanas principi, definīciju izpratne;
5. Ķīmiskā bīstamība; 6. Glābšanas pasākumi ārkārtējās situācijās.
Kalendārais plāns
Lekcijas
Nr.p/k

Lekcijās aplūkojamās tēmas

1
2
3
4

Ievads. CA Likums. Riski, risku salīdzināšana
Mājas uzdevumu skaidrojumi. Sprādzieni, sprādzienbīstamie maisijumi
Mājas uzdevumu skaidrojumi. Sfēriskais mākonis. Postijumu veidi
Laboratorijas darba uzdevums. Ēku ugunsdrošības pakāpes. Ražotnes
sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas
Ugunsgrēka klases. Ugunsgrēka dzēšanas principi
Ķīmiskā bīstamība. Evakuācijas principi
Radiācijas bīstamība. Bīstamo krāvu klasifikācija

5
6
7

Mācību
grāmatas
[1,2,3]
[2,4-6]
[3-6]
[2-6]
[2-6]
[2-6]
[2-3]

Patstāvigi apgūstamie jautājumi:
CA Likums un citi normatīvie akti
Praktiskās un laboratorijas nodarbības
Sagatavot nākamai
nodarbībai

Nr.p/k

Praktisko un laboratorijas nodarbību tēmas

1
2

Prakt.d. - 7 uzd. Ķīmiskā un radiācijas bīstamība
Lab.d. – Objekta CA pasākumu plāns (bīstamas
zonas aprēķins ārkārtējās situācijas gadījumā)

melnrakstā

Mācību
grāmatas
[3,6]
[3,6]

Laboratorijas un mājas darbu saraksts
Nr.p/k

Laboratorijas darba
nosaukums

1

Prakt.d. – 7 uzd.

2

CA pasākumu
plāns

Atskaites
forma
Būrtnicā
uz A4 lapam
protokols

Izsniegšanas
datums

Nodošanas
termiņš

1. nodarbība

3. nodarbība

3. nodarbība

7. nodarbība

Studiju darbi
Studiju darbu tēmas piemēri: Studiju darbu izpildes grafiks:
Nr.p/k
1
2

Darba posmi
Uzdevumu izsniegšana

Nodošanas termiņš
1. nodarbība

Mācību priekšmeta apraksts
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
IEF DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS

18231, Darba un civilās aizsardzības katedra
Mācību spēki: Viktors KOZLOVS, Dr.habil.oec., profesors; Valdis ZIEMELIS, docents

Mācību priekšmeta noaukums

DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATI (IDA 117)
Studiju programma - visu profilu
Studiju līmenis
- inženieru un maģistru studijas
Mācību priekšmeta apjoms – 1 KP, lekcijas – 16 stundas (t.sk. 2 stundas praktiskie darbi).
Kontrole – ieskaite, 1.semestrī.
Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības)
līmeņus mazajos un vidējos uzņēmumos, aprēķināt dažus aizsardzības sistēmas
pamatparametrus drošu darba apstākļu nodrošināšanai.
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos
uzņēmumos un to prognozēt; 2) zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā ar
LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem; 3) zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem riska
faktoriem principus; 4) prast aprēķināt atsevisķas kolektīvās aizsardzības sistēmas no bīstamiem un
kaitīgiem riska faktoriem.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–115 lpp.
I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts -RTU,2001.–
144 lpp.
V.Kozlovs, R.Lūsis. Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. II daļa. – RTU, 1992. – 72 lpp.
V.Kozlovs, R.Lūsis, V.Urbāne, Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. I daļa. – RTU, 1991. – 80
lpp.
R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju konspekts. – RTU, 1991. – 90
lpp.
Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp.

Сборник задач по охране труда и методика их решения. РПИ, 1978, 1984 - 44 с.

Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas redakcijā, izd. Elpa, Rīga,2001.500.lpp.
9. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025, Rīga,2001. – 96 lpp.
10. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas energostandarts LEK 002,
Rīga,2002. – 224 lpp.

11. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un
higiēnas institūts (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo),
1999., 336 lpp., ISBN 84-7425-536-8 (http://osha.lv).
12. Darba apstākļi un veselība darbā. Labklājības ministrija., 144 lpp. (Spānijas Nacionālā
darba drošības un higiēnas institūta 2000.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv).
13. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”).
14. www.vdi.lv
15. http://osha.lv
16. http://europe.osha.eu.int/
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite.
• Studentam jāparāda zināšanas par darba vides risku (drošību) novērtēšanu mazajos un
vidējos uzņēmumos.
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas apzināt dažu riska faktoru parametrus un zināt to
normēšanas principus saskaņā ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem.
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas prast aprēķināt atsevisķas kolektīvās aizsardzības
sistēmas no bīstamiem un kaitīgiem faktoriem.
Vērtējuma “svari”: ieskaite un testi
– 75 %
Mājas darbi – 25 %
100 %
Prasības priekšmeta apguvei:
- mājas darbu savlaicīga izpilde;
- ieskaites kārtošana termiņā.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
- izlasīt lekciju konspekta attiecīgās nodaļas;
- izpildīt mājas darbus atbilstoši uzdevumam.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
Uzdoto testu izvērtēšana, diskusijas un pārrunas.

Kalendārais plāns
Lekcijas
Lekcija
s
numurs Lekcijās aplūkojamās tēmas

Mācību
grāmatas

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību, likums par darba
inspekciju. Darba aizsardzības jēdziens. Kursa sastāvdaļas.
Terminoloģija. Darba aizsardzības likumdošanas akti. Darba drošības
standarti, normas un noteikumi. Instrukcijas un instruktāža. Kontrole
un uzraudzība darba aizsardzībā. Darba aizsardzības organizācija valstī
un uzņēmumā. Atbildība par darba aizsardzības noteikumu
neievērošanu. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite.
Traumatisma analīzes metodes.
Praktisko darbu uzdevumu aprēķinu metodiku īss apskats pa tēmām –
„Mākslīgā apgaismojuma un tā efektivitātes novērtēšana” un
„Optimālu meteoroloģisko apstākļu un darba vides piesārņojuma
normatīvu nodrošināšana darba telpās aprēķinot nepieciešamo
vispārējo ventilāciju,” „Trokšņa avota jaudas līmeņa aprēķins, trokšņa
līmeņa aprēķināšana attālumā no avota un trokšņa līmeņa
pazemināšanas aprēķini,” „Vibroizolatoru aprēķins,” „Stieņveida
zibensnovedēja aizsardzības zonas aprēķins”.
Darba higiēna. Kaitīgie darba vides riska faktori, to iedarbība uz
cilvēka organismu. Normēšanas principi. Pasākumi kaitīgo faktoru
iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Atmosfēras piesārņojuma
avoti. Meteoroloģiskie apstākļi ražošanas telpā. Meteoroloģisko
apstākļu iedarbība uz cilvēka organismu. Meteoroloģisko apstākļu
normēšana. Toksiskās vielas. Faktori, no kuriem atkarīgs kaitīgās
vielas iedarbības smagums. Vielu iedalījums pēc to iedarbības uz
atsevišķiem orgāniem. Vielu koncentrāciju normēšana.
Troksnis un vibrācijas. Trokšņa iedarbība uz cilvēka organismu.
Vibrāciju iedalījums un iedarbība. Vibroslimība. Mērvienības. Trokšņa
un vibrāciju līmenis. Normēšanas principi. Galvenie trokšņa un
vibrāciju samazināšanas pasākumi.
Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums.
Apgaismojumam uzstādītās prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi.
Jēdziens. Ražošanas bīstamie faktori. Iekārtu un procesu drošības
vispārīgie jautājumi. Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība
un aizsardzība pasākumi. Atmosfēras elektrostatiskās izlādes
bīstamība. Zibensaizsardzība
Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Iedarbības
veidi. Faktori, no kuriem atkarīgs strāvas iedarbības smagums: ķēdes
parametri, strāvas plūšanas ceļi, iedarbības ilgums. Telpu klasifikācija
pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums Pieskares spriegums.
Aizsardzības tehniskie pasākumi. Pirmā palīdzība strāvas trieciena
gadījumā.
Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības
noteikumi. Degšana, tās veidi un nosacījumi. Materiālu
ugunsbīstamības rādītāji. Pašuzliesmošana un pašaizdegšanās. Cilvēku
evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības
sakari un signalizācija. Ugunsdrošības organizācija republikā,
uzņēmumā.

[1.,2.,13.,14.,]

[1.,2.,5.,6.,7.,
15.,16.]

[5.,8.,12.,13.,15.
]

[1.,6.,7.,8.,13.,1
4.]

[1.,6.,7.,15.]
[1.,2.,4.,6.,7.,13.
,
15.]
[2.,9.,10.,12.,15.
]

[2.,3.,11.,13.]

Patstāvīgi apgūstamie jautājumi:
- Saindēšanās profilakse. Pirmā palīdzība pie akūtas saindēšanās un ķīmiskiem
apdegumiem [5.,8.,12.,13.,15.].
- Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Pniemokoniozes. Faktori, no
kuriem atkarīgs putekļu iedarbības smagums. Putekļu koncentrācijas normēšana.
Aizsardzības pasākumi. ([5.,8.,13.,15.]).
- Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz
apkārtējo vidi un cilvēka organismu. Mērvienības un normēšana. Aizsardzības
pasākumi.([2.,6.,7.,8.,13.)].
- Elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētisko lauku iedalījums pēc frekvences.
Radioviļņu diapazona elektromagnētiskā lauka iedarbība uz apkārtējo vidi un
cilvēka organismu normēšana. Aizsardzības pasākumi. Lāzera starojuma
iedarbība uz cilvēka organismu. Aizsardzība. ([2.,8.,15.]).
- Ultraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi.
([8.,14.,15.,16.]).
- Signālkrāsas un drošības zīmes ([11.,13.,14.,15.,16.]).
- Drošības tehnikas prasības pacelšanas iekārtām. Iekraušanas izkraušanas,
rakšanas darbu organizācija. ([11.,13., 14.,15.]).
- Būvmateriālu un konstrukciju degamība un ugunsizturība. Degošu gāzu, tvaiku un
putekļu maisījumu sprādzienbīstamība. Ugunsdrošības profilakses pasākumi
([2.,11.,13.]).
Mājas darbu saraksts
Mājas
darba
numurs
Majas darba nosaukums
1.

2.

3.

Optimālu meteoroloģisko apstākļu
un darba vides piesārņojuma
normatīvu nodrošināšana darba
telpās
aprēķinot
nepieciešamo
vispārējo ventilāciju..
Trokšņa avota jaudas līmeņa
aprēķins,
trokšņa
līmeņa
aprēķināšana attālumā no avota un
trokšņa
līmeņa
pazemināšanas
aprēķini.
Vibroizolatoru aprēķins.

4.

Mākslīgā apgaismojuma un tā
efektivitātes novērtēšana.

5.

Stieņveida
zibensnovedēja
aizsardzības zonas aprēķins.

Atskaites

Izsniegšanas
datums

Nodošanas
termiņš

forma

Atskaites
aprēķinu
protokols

2.nodarbība

4.nodarbība

Atskaites
aprēķinu
protokols

2.nodarbība

5.nodarbība

Atskaites
aprēķinu
protokols
Atskaites
aprēķinu
protokols
Atskaites
aprēķinu
protokols

2.nodarbība

5.nodarbība

2.nodarbība

6.nodarbība

2.nodarbība

7.nodarbība

Mācību priekšmeta apraksts
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
IEF DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS

18231, Darba un civilās aizsardzības katedra
Mācību spēki: Jānis IEVIŅŠ, Dr.oec.,asoc. profesors; Valdis ZIEMELIS, docents

Mācību priekšmeta noaukums

DARBA AIZSARDZĪBA (IDA 419)
Studiju programma - visu profilu
Studiju līmenis
- bakalaura profesionālās studijas
Mācību priekšmeta apjoms – 1 KP, 16 stundas (t.sk. 4 stundas praktiskie darbi).
Kontrole – ieskaite.
Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības)
līmeņus mazajos un vidējos uzņēmumos, aprēķināt dažus aizsardzības sistēmas
parametrus drošu darba apstākļu nodrošināšanai.
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos
uzņēmumos un to prognozēt; 2) zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā ar
LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem; 3) zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem riska
faktoriem principus; 4) prast aprēķināt atsevišķus parametrus kolektīvās aizsardzības sistēmai no
bīstamiem un kaitīgiem riska faktoriem.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
17. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–115 lpp.
18. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts -RTU,2001.–
144 lpp.
19. Aizsardzība pret ražošanas troksni un vibrācijām. Elektrodrošības pamati. Mācību

ldzeklis. / I.Korobova, R.Večena / - 1977. - 94 lpp.
20. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju konspekts. – RTU, 1991. – 90
lpp.
21. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp.
22. Сборник задач по охране труда и методика их решения. РПИ, 1978, 1984 - 44 с.
23. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas redakcijā, izd. Elpa, Rīga,2001.500.lpp.

24. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un
higiēnas institūts (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo),
1999., 336 lpp., ISBN 84-7425-536-8 (http://osha.lv).

25. Darba apstākļi un veselība darbā. Labklājības ministrija., 144 lpp. (Spānijas Nacionālā
darba drošības un higiēnas institūta 2000.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv).
26. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”).
27. www.vdi.lv
28. http://osha.lv
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite.
• Studentam jāparāda zināšanas par darba vides risku (drošību) novērtēšanu mazajos un
vidējos uzņēmumos.
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas apzināt dažu riska faktoru parametrus un zināt to
normēšanas principus saskaņā ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem.
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas prast aprēķināt dažu riska faktoru parametrus
kolektīvās aizsardzības sistēmai no bīstamiem un kaitīgiem faktoriem.
– 75 %
Vērtējuma “svari”: ieskaite un testi
Praktiskie darbi – 25 %
100 %
Prasības priekšmeta apguvei:
- praktisko darbu savlaicīga izpilde;
- ieskaites kārtošana termiņā.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
- izlasīt lekciju konspekta attiecīgās nodaļas;
- izpildīt praktiskos mājas darbus atbilstoši uzdevumam.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
Uzdoto testu izvērtēšana, diskusijas un pārrunas.

Kalendārais plāns
Lekcijas
Lekcija
Mācību
s
grāmatas
numurs Lekcijās aplūkojamās tēmas
1.
Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību, likums par darba [1.,2.,8.,10.,11.]
inspekciju. Darba aizsardzības jēdziens. Terminoloģija. Darba
aizsardzības likumi, noteikumi, instrukcijas, standarti un normas.
Instrukcijas un instruktāža. Kontrole un uzraudzība darba aizsardzībā.
Darba aizsardzības organizācija valstī un uzņēmumā. Atbildība par
darba aizsardzības prasību neievērošanu. Nelaimes gadījumu
izmeklēšana.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Praktisko darbu uzdevumu aprēķinu metodiku īss apskats pa tēmām – [1.,2.,3.,4.,5.,6.,
„Mākslīgā apgaismojuma novērtēšana,” „Optimālu meteoroloģisko
]
apstākļu un darba vides piesārņojuma normatīvu nodrošināšana darba
telpās aprēķinot nepieciešamo vispārējo ventilāciju,” „Trokšņa līmeņa
pazemināšanas aprēķini.”
Darba higiēna. Kaitīgie darba vides riska faktori. Pasākumi kaitīgo [2.,4.,7.,9.,11.]
riska faktoru iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Meteoroloģiskie
apstākļi darba telpā. Meteoroloģisko apstākļu normēšana. Kaitīgās
ķīmiskās vielas. Vielu iedalījums pēc to iedarbības uz cilvēku. Vielu
koncentrāciju normēšana.
Troksnis un vibrācijas. Trokšņa un vibrācijas iedarbība uz cilvēka [2.,3.,5.,6.,7.,10.
organismu. Trokšņa un vibrāciju pieļaujamie līmeņi. Normēšanas
,
principi. Galvenie trokšņa un vibrāciju samazināšanas pasākumi.
11.]
Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. [1.,5.,6.,7.,11.]
Apgaismojumam uzstādītās prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi.
Ražošanas bīstamie riska faktori. Iekārtu un procesu drošības [2.,5.,6.,7.,8.,11.
vispārīgie jautājumi. Statiskā elektrība, tās bīstamība un aizsardzības
]
pasākumi.
Atmosfēras
elektrostatiskās
izlādes
bīstamība.
Zibensaizsardzība
Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Faktori, no [2.,3.,11.,12.]
kuriem atkarīgs strāvas iedarbības smagums: ķēdes parametri, strāvas
plūšanas ceļi, iedarbības ilgums. Telpu klasifikācija pēc
elektrobīstamības. Soļa spriegums. Pieskares spriegums. Aizsardzības
pasākumi.
Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības
[2.,8.,10.]
noteikumi. Degšana, tās veidi un nosacījumi. Degošu gāzu, tvaiku un
putekļu maisījumu bīstamība. Cilvēku evakuācijas nodrošināšana.
Dzēšanas vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības organizācija republikā,
uzņēmumā.

Patstāvīgi apgūstamie jautājumi:
- Pirmā palīdzība pie akūtas saindēšanās un ķīmiskiem
apdegumiem.([4.,7.,9.,11.,12.)].
- Trokšņa un vibrāciju mērīšana ([2.,3.,5.,6.,7.,10.,11.,12.]).
- Signālkrāsas un drošības zīmes.([8.,10.,11.,12.]).
- Pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā. ([3.,8.,11.,12.]).
- Ugunsdrošības profilakses pasākumi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija.
([2.,8.,10.]).
Mājas darbu saraksts
Mājas
darba
numurs

Atskaites
Majas darba nosaukums

forma

Izsniegšanas
datums

Nodošanas
termiņš

1.

2.

3.

Optimālu meteoroloģisko apstākļu
un darba vides piesārņojuma
normatīvu nodrošināšana darba
telpās aprēķinot nepieciešamo
vispārējo ventilāciju.
Trokšņa līmeņa pazemināšanas
aprēķini.
Mākslīgā apgaismojuma
novērtēšana.

Atskaites
aprēķinu
protokols

2.nodarbība

4.nodarbība

Atskaites
aprēķinu
protokols
Atskaites
aprēķinu
protokols

2.nodarbība

5.nodarbība

2.nodarbība

6.nodarbība

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET 105
Statuss:
Akadēmiskā bakalaura studijas
3. Kredītpunkti: 3 KP,

Kontaktstundas: 48 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem.
5. Vispārīgais mērķis:
Sniegt priekšstatu par tirgus ekonomikas funkcionēšanu, tās pamatproblēmām un to risinājumiem.

6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi:
⇒ Iepazīstināt studentus ar tirgus ekonomikas pamatjēdzieniem un pamatjautājumiem.
⇒ Iemācīt analizēt ekonomiskās parādības un veikt vienkāršus ekonomiskos aprēķinus.
7. Priekšmeta saturs

Temati

1. Ekonomikas teorijas priekšmets.
Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomiskās dzīves subjekti:
mājsaimniecība, firma (uzņēmums), valdība. Ekonomiskās
attīstības vispārējas problēmas. Pozitīvā un normatīvā
ekonomikas teorija.
Tiesības un ekonomika. Ekonomikas teorija un ekonomiskā
politika. Ekonomiskās dzīves nenoteiktība. Sabiedrības
saimniekošanas
tehnoloģiskās
alternatīvas
(resursu
ierobežotība, aizvietojamības princips, efektivitāte).
2. Ekonomikas attīstības sistēmas.
Ekonomisko sistēmu raksturojums. Naturālā saimniecība.
Tirgus ekonomika un tās formas: brīvās konkurences
kapitālisms, jauktā ekonomika, sociālā tirgus saimniecība.
Komandekonomika. Latvijas ekonomiskā sistēma, tās īpatnības
pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku.

Stundu skaits
K
Te
op
or.
ā

Pr
ak
t.

2

1

1

2

1

1

3. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati.
Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma un piedāvājuma
līdzsvars. Līdzsvara cena un tās nozīme. Pieprasījuma un
piedāvājuma elastība.
4. Patērētāja uzvedības teorija.
Vajadzības, labumi un to veidi. Derīgums, kopējais derīgums,
robežderīgums. Vienaldzības līkne. Budžeta taisne. Patērētāja
līdzsvars. Kopējā derīguma maksimizācijas nosacījums.

4

2

2

2

2

5. Tirgus un konkurences veidi.
Globālā stratēģija un tās virzieni. Nacionālo nosacījumu
ietekme uz konkurētspēju. Latvijas nozaru un firmu
konkurētspēja.

6

4

2

6. Uzņēmējdarbības pamati.
Uzņēmējdarbības formas un uzņēmuma veidi. Ražošanas
izmaksas. Pastāvīgās un mainīgās izmaksas. Kopējās, vidējās un
robežizmaksas. Ražošanas izmaksas ilglaicīgā periodā.
Lielražošana un sīkražošana. Ekonomiskās un grāmatvedības
izmaksas. Iekšējās un ārējās izmaksas. Uzņēmuma ieņēmumi:
kopējie,
vidējie,
robežieņēmumi.
Uzņēmuma
peļņas
maksimizācija.

6

4

2

7. Ražošanas faktoru tirgus.
Darba resursu tirgus un zemes rente. Zemes cena. Darbaspēka
tirgus. Humānais kapitāls. Darbaspēka cena. Darba algas lielumu
regulējošie faktori. Arodbiedrības un darbaspēka tirgus. Kapitāla
tirgus. Investīcijas un kapitāls. Kapitāla cena un nākotnes
ienākuma diskontēšana.

6

4

2

8. Makroekonomikas pamatrādītāji.
Saimnieciskās plūsmas tautsaimniecībā. Iekšzemes un
nacionālais kopprodukts. Nacionālais ienākums. Tā
aprēķināšanas metodes. Nominālais, reālais iekšzemes un
nacionālais kopprodukts.

4

2

2

9. Makroekonomikas līdzsvars un nestabilitāte.
Kopējais
pieprasījums
un
piedāvājums.
Līdzsvars
makroekonomikā un tā nosacījumi. Līdzsvara zaudēšanas cēloņi.
Bezdarbs un tā veidi. Bezdarbs Latvijā. Ekonomikas izaugsme un
tās faktori. Biznesa cikls un tā fāzes. Valsts loma ekonomikas
stabilitātes uzturēšanā.

2

2

10. Nauda, bankas un kredīts.
Naudas būtība un funkcijas. Naudas veidi. Naudas vienības
pirktspēja. Naudas piedāvājums un pieprasījums. Inflācija, cēloņi
un tās veidi. Inflācijas īpatnības un pretinflācijas politika Latvijā.
Bankas un to loma mūsdienu ekonomikā. Centrālās bankas un
komercbanku funkcijas. Kredīts, tā avoti, nodrošinājums un
formas. Procenta likme. Divlīmeņa banku sistēmas izveide Latvijā.
Latvijas bankas monetārā politika. Kredīts un Latvijas ekonomikas
attīstības problēmas.

6

4

2

11. Valsts budžeta un nodokļu sistēma.
Valsts loma mūsdienu ekonomikā. Valsts budžeta sistēma. Valsts
budžeta ienākumi un izdevumi. Nodokļu likmes un nodokļu veidi.
Aplikšanas objekti. Latvijas Valsts nodokļu sistēmas izveidošana
un problēmas. Fiskālā politika.

4

2

2

4

4

48

32

12. Starptautisko ekonomisko sakaru formas un to loma
mūsdienās.
Ārējā tirdzniecība. Absolūto un relatīvo priekšrocību princips.
Ārējās tirdzniecības politikas veidi. Ārējās tirdzniecības bilance.
Kapitāla eksports un imports. Darbaspēka migrācija. Valsts
maksājuma bilance. Starptautiskā valūtas sistēma. Valūta, tās veidi
un tirgus kursi. Lata kurss. Starptautiskā ekonomiskā integrācija:
nepieciešamība, formas, virzieni, perspektīvas. Latvija un ES.
Latvijas ārējo ekonomisko sakaru paplašināšana un diversifikācija
– viens no Latvijas izaugsmes nosacījumiem.
Kopā

16

7.1. Organizācija un struktūra
7.1.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

1 gads
1 sem.
2 sem.
1
1
2

2 gads
3 sem.
4 sem.

7.1.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, situāciju analīzes, diskusijas.
7.2. Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un pastāvīgo darbu vadīšanā. Students
patstāvīgi izmantojot, mācībspēka konsultācijas apgūst teorētisko materiālu, regulējošos
likumus un normatīvos aktus. Students patstāvīgi analizē, izvērtē situācijas, pamato,
pieņem lēmumus un piedalās diskusijās.

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Eksāmens.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Bikse V. Makroekonomikas pamati. – R.: 1998.
2. Kassalis E. Makroekonomika. – R.: 1995.
3. Nešpors V. Ievads ekonomikā. - R.: Mulineo, 2006. – 193. lpp.
4. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. -R.: Kamene, 2006. – 150 lpp.
5. Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. – R.: RTU, 2004. – 171 lpp.
6. Šenfelde M. Makroekonomika. – R.: RTU, 2007. – 231 lpp.
7. Škapars R. Mikroekonomika. – R.: LU, 2004.
8. Beardshan I. Economics. Pitman, 1992.
9. Фишер С., Дорнбушш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1993.
10. Кембелл Р., Маконелл, Стенли Л. Брю. Экономика. – М.: Республлика, 1992.
11. Latvijas Republikas likumdošanas akti tautsaimniecības jomā.
Papildliteratūra.
12. Gods U. Makroekonomika I. – R.: 2002.
13. Gods U. Makroekonomika II. – R.: 2002.
14. Libermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz ES. – R.: Kamene,
2002.
15. Libermanis G. Makroekonomikas teorija un Latvijas attīstības problēmas II. – R.:
Kamene, 2002.
16. Libermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. – R.: Kamene, 1997.
17. Oļevskis G. Mikroekonomika I, 1996.
18. Oļevskis G. Mikroekonomika II, 1997.
19. Stiglics Dž.E. Makroekonomika. Saīsināts tulkojums. – R.: LU, 1994.
20. Stiglics Dž.E., Drifils Dž. Makroekonomika. Saīsināts tulkojums. – R.: LU, 1996.
21. Trucksons J.A. Tirgus ekonomikas pamati I, II daļa. – R.: Pētergailis, 1994.
22. Lipsey R.G., Steiner P.O., Purvis D.D. Economic NY., 1987.
23. Грегори Н. Принципы Экономикс. Санкт- Петербург, 1999.
24. Хейнс, Экономиский образ мышления. М.: Новости, 1993.
10. Prasības mācībspēkiem
Nepieciešams Dr. oec. vai Dr. habil. oec. grāds
Valsts valodas prasme un vēlamas lietišķās svešvalodu zināšanas.
Vēlama praktiskā darba pieredze
11.
•
•
•
•
•
•

Realizācijas nodrošinājums
a. Tehniskais aprīkojums un materiāli
tāfele;
kodoskops;
mācību literatūra;
pavairošanas tehnika.
mācību materiāli;
periodiskā literatūra;

•

likumdošanas materiāli;

b. Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām
12.

Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Uzņēmējdarbības ekonomika
2. Nr. Priekšmetu reģistrā: IUE 217
Statuss: bakalaura profesionālās studijas
Atbildīgais pasniedzējs: doc.Zoja Sundukova

3. Kredītpunkti: 2 KP(1-0-1) I,

Kontaktstundas: 32 stundas

4. Ieejas nosacījums, līmenis: VO; B
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas augstākās izglītības iepriekšējā
līmenī, piemēram, mikroekonomika, makroekonomikā un citās ekonomiskās
disciplīnās. Tajā pašā laikā priekšmets tiek izklāstīts kā patstāvīgs priekšmets ar
visiem nepieciešamajiem skaidrojumiem.

5. Vispārīgais mērķis
Uzņēmējdarbības ekonomika ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par
uzņēmējdarbību no ekonomiskā viedokļa, par tās formām, par uzņēmējdarbībai
nepieciešamajiem resursiem un to novērtēšanu, par uzņēmējdarbības rezultātu
raksturojošiem rādītājiem.

6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
Ø Izprast uzņēmējdarbības mērķus un tās formas;
Ø Prast raksturot uzņēmējdarbībai nepieciešamos resursus un to ekonomisko
nozīmi;
Ø Prast novērtēt uzņēmējdarbības rezultātus un tās efektivitāti;
Ø Iegūt iemaņas pamatot vienkāršus vadības lēmumus;

7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Uzņēmējdarbības būtība, mērķi un formas:
Ø Iepazīties ar uzņēmējdarbības būtību;
Ø Jāizzina uzņēmējdarbības mērķu būtība un to veidi;
Ø Jāpārzina uzņēmējdarbības formas un to raksturojums.
2. Uzņēmējdarbībai nepieciešamo resursu raksturojums:
Ø Jāiepazīstas ar uzņēmējdarbībai nepieciešamajiem resursiem un to būtību;
Ø Jāprot raksturot katra resursu veida ekonomiskā nozīme uzņēmējdarbības
sekmīgai veikšanai.
3. Ilgtermiņa ieguldījuma novērtēšana:
Ø Jāpārzina ilgtermiņa ieguldījuma loma, veidi un saistība ar pamatkapitālu;
Ø Jāprot novērtēt atsevišķus ilgtermiņa ieguldījuma veidus un to izmantošanas
efektivitāti;

Ø Jāprot noteikt vajadzību pēc ilgtermiņa ieguldījumiem un pamatkapitāla.
4. Apgrozāmo līdzekļu novērtēšana:
Ø Jāpārzina apgrozāmo līdzekļu nozīme uzņēmējdarbībā, veidi, avoti;
Ø Jāprot noteikt vajadzības pēc apgrozāmajiem līdzekļiem;
Ø Jāprot novērtēt apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitāte.
5. Darbaspēka izmantošanas novērtēšana:
Ø Jāizprot, kā darbaspēka izmantošana ietekmē uzņēmējdarbības rezultātus;
Ø Jāprot noteikt darbaspēka izmantošanas atdeves raksturojošos rādītājus;
Ø Jāiepazīstas ar darba samaksas sistēmām un formām;
Ø Jāizzina sakarība starp izvēlēto darba samaksas sistēmu un uzņēmējdarbības
rezultātiem.
6. Uzņēmējdarbības ieņēmumi un izmaksas:
Ø Jāizzina atšķirības starp ražošanas un pārdošanas apjomu;
Ø Jāprot noteikt ieņēmumu avotus;
Ø Jāpārzina izmaksu noteikšanas process, klasifikācija, ekonomiskā nozīme
uzņēmējdarbībā;
Ø Jāprot noteikt produktu un pakalpojumu pašizmaksu, to pielietot cenu
pamatošanā un citu ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanā.
7. Uzņēmējdarbības rezultātu raksturojošie rādītāji:
Ø Jāiepazīstas ar peļņas noteikšanas paņēmieniem;
Ø Jāsaprot bilances nozīme uzņēmuma finansēšu stāvokļa novērtējumā;
Ø Jāapgūst relatīvo rādītāju sistēma, ko izmanto uzņēmējdarbības rezultātu
vērtēšanā;
Ø Jāmācās izmatot šos rādītājus praksē.
7.2. Priekšmeta saturs
Tēmas

1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Uzņēmējdarbības būtība, mērķi un formas
Uzņēmējdarbības
būtība
un
pamatjēdzieni:
uzņēmējdarbība un komercdarbība; uzņēmējs un
komersants, uzņēmums un firma
Uzņēmējdarbības mērķi: vispārējie un specifiskie;
ilgtermiņa, vidējā termiņa un īstermiņa; mērķu hierarhija
Uzņēmējdarbības formas: individuālais komersants,
personālsabiedrības, kapitālsabiedrības
Uzņēmējdarbībai nepieciešamo resursu raksturojums
Informācija un tās ekonomiskā nozīme
Kapitāla, kā viena no resursu veidiem, raksturojums
Tehnoloģijas nozīme uzņēmējdarbības veikšanā
Darbaspēka raksturojums
Uzņēmējspējas
Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana

Stundu skaits
Kopā Lekcijas Lab.d
.
2
2
-

2

2

-

6

2

4

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2..
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Nemateriālo ieguldījumu būtība, sastāvs un norakstīšana
Pamatlīdzekļi, to klasifikācija, novērtēšana, nolietojums,
izmantošanas rādītāji
Ilgtermiņa finanšu ieguldījuma būtība un sastāvs
Apgrozāmo līdzekļu novērtēšana
Apgrozāmo līdzekļu būtība un sastāvs
Apgrozāmo līdzekļu nepieciešamības noteikšana
Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas rādītāji
Darbaspēka izmantošanas novērtēšana
Darbaspēka izmantošanas intensitātes un atdeves
raksturojošie rādītāji
Darba samaksa
Uzņēmējdarbības ieņēmumi un izmaksas
Ražošanas un pārdošanas apjoms
Ieņēmumu veidi
Uzņēmējdarbības izmaksu būtība un to klasifikācija
Produktu vai pakalpojumu pašizmaksa, tās kalkulēšana,
izmantošanas uzņēmējdarbībā
Uzņēmējdarbības rezultātu raksturojošie rādītāji
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance
Uzņēmējdarbības rezultātu raksturojošie relatīvie rādītāji
Kopā

6

2

4

4

2

2

6

4

2

6

2

4

32

16

16

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā):

Lekcijas
Lab.d.
kopā

1 gads
1 sem.
2 sem.
1
1
2

2 gads
3 sem.
4 sem.

3 gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Mācīšana un mācīšanās:
Lekcija, kontroldarbi, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darba temats

Mērķu hierarhija.
1.Uzņēmējdarbības būtība,
Uzņēmējdarbības formu
mērķi un formas
salīdzinājums.
2.Uzņēmējdarbībai
Kapitāls un investīcijas.

Patstāvīgā darba veids
Situāciju analīze
Situāciju analīze

nepieciešamo
raksturojums

resursu Kapitāls un uzņēmuma
aktīvi un pasīvi
Pamatlīdzekļu vērtības,
3. Ilgtermiņa ieguldījumu
nolietojums,
novērtēšana
izmantošanas rādītāji

4. Apgrozāmo
novērtēšana

Apgrozāmo
līdzekļu
nepieciešamības
līdzekļu
noteikšana.

Uzdevumi, kontroldarbs

Uzdevumi, kontroldarbs

Apgrozāmo
līdzekļu
izmantošanas rādītāji
5.Darbaspēka
Darba ražīguma rādītāji.
Uzdevumi, kontroldarbs
izmantošanas novērtēšana Darba alga
Produkta
vai
6.Uzņēmējdarbības
Uzdevumi, kontroldarbs
pakalpojuma pašizmaksa
ieņēmumi un izmaksas
Peļņas vai zaudējumu
aprēķins.
7.
Uzņēmējdarbības
stāvokļa
Uzdevumi, situācijas analīze
rezultātu
raksturojošie Finanšu
raksturojošie
relatīvie
rādītāji
rādītāji
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, mācību materiālu, uzņēmējdarbību
raksturojošos likumus, normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un
novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbības –jāatrisina patstāvīgi 4 kontroldarbi, jāpiedalās situācijas
apspriešanā;
2) ieskaite – pozitīva atzīme visos 4 kontroldarbos un atbilde uz 2 teorētiskajiem
jautājumiem.

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Alsiņa R., Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. – Rīga: Kamene,
1999. – 165 lpp
2. Diderihs H.Uzņēmuma ekonomika/ tulkots no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J.
Ķipsna u.c. – Rīga: Zinātne, 2000. – 515 lpp
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ tulkots no norvēģu val. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2002. – 560 lpp.
4. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika: Lekciju konspekts. – Rīga: RTU, 2002.
– 64 lpp.
5. Sundukova Z., Jevinga I. Uzņēmuma ekonomika: komersantu darbības pamati.
Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2002. – 33 lpp.
6. Kuratko D. F., Hodgetts R. M. Entrepreneurship USA: The Duyden Press, Harcourt
Brace College Publishers, 1995. – 748 lpp.

Periodiskie izdevumi:
Ø „Diena”;
Ø „Latvijas Vēstnesis”;
Ø „Dienas bizness”;
Ø „Latvijas ekonomists”;
Ø „Kapitāls”;
Ø „Бизнес & Балтия”;
Ø „Koмeрсант”.
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti.

10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību.
Valsts valodas prasme, vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas.
Obligāts maģistra grāds., vēlams dr. oec. grāds

11. Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli:
Ø tāfele;
Ø kodoskops;
Ø pavairošanas tehnika;
Ø mācību literatūra.

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dati par priekšmetu:
1.
2.
3.
4.
5.

Priekšmeta nosaukums: Vides inženierzinību pamati
Priekšmeta šifrs: ĶNF 288
Priekšmeta statuss : GO, B, I
Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: Inženieru, bakalauru studijas
Priekšmeta apjoms: 2 KP (3 ECTS KP), lekcijas - 16 stundas, praktiskie darbi – 16
stundas, laboratorijas darbi – 0 stundas.

Daļa

Kred.p.
1

2.0

Lekcijas
1.0

Prakt. darbi Lab. d.
1.0

0.0

Studiju darbs
Ir paredzēts

Pārbaudes
forma
I

6. Pārbaudes veids: ieskaite
7. Mācību metodes: lekcijas un praktiskās nodarbības, studentu patstāvīgais darbs,
izstrādājot studiju darbu
8. Priekšnosacījumi: „Vispārīgā ķīmija” vai „Inženierķīmija”
9. Vēlamais semestris: rudens
10. Priekšmeta satura anotācija
Atmosfēras, hidrosfēras un litosfēras ķīmija. Antropogēnā ietekme uz dabas norisēm.
Ilgtspējīgas attīstības nosacījumi, racionālā resursu izmantošana un ietekmes uz vidi
samazināšana. Antropogēnās vielu aprites. Vides tehnoloģijas – atkritumu reciklēšana,
izstrādājumu atkārtota izmantošana.
11. Kursa programma
Ilgtspējīgas attīstības nepieciešamība. Ekoloģiskās pēdas nospiedums – praktisks paņēmiens
ilgtspējas plānošanai, tā piemēri. Pēdu nospiedumu analīze, metodes un to reālais
izmantojums.
Saule – enerģijas avots, enerģijas sadalījums uz Zemes, enerģijas veidi, likumi. Enerģētika
vides kontekstā. Tradicionālo enerģijas ieguves veidu vērtējums. Alternatīvo enerģijas avotu
izmantošana.
Dabas zinātnes, ekoloģija, vides ķīmija. Dzīvās dabas organizācijas līmeņi. Dabiskas
sistēmas. Dabas resursi, to raksturojums un klasifikācija - atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra,
biosfēra. Ķīmisko elementu un vielu aprites dabā. Bioķīmiskā aprite. Materiālu plūsmas
sabiedrībā. Ekotoksikoloģija. Ekoloģiski pamatota dabas resursu izvēle un racionālas
izmantošanas principi.
Atmosfēras ķīmija. Atmosfēras dabiskais sastāvs un uzbūve, galvenie atmosfēras izmaiņu
cēloņi - dabiskie un antropogēnie. Ozons dažādos atmosfēras slāņos. Ozona slāņa nozīme, tā
noārdīšanās, aizsardzība. Sēru saturošo izmešu avoti, skābie nokrišņi. Slāpekļa oksīdu
antropogēnais piesārņojums, tā bīstamība. Oglekļa oksīdi, organiskie savienojumi.
Siltumnīcas efekts. Aerosoli, putekļi, smagie metāli un citi toksiskie mikroelementi. Smoga
veidošanās un bīstamība. Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (MPK). Preventīvie
atmosfēras aizsardzības pasākumi. Antropogēno izmešu samazināšanas iespējas. Dūmgāzu
attīrīšanas metodes, to izvērtējums un pareiza izvēle.

Hidrosfēra. Ūdens, ūdeņu raksturojums - dabas ūdeņi un to veidi. Ūdens resursu izmantošana
un aizsardzība. Piesārņojuma avoti, veidi un bīstamība. Pašattīrīšanās procesi dabā.
Notekūdeņu attīrīšana – ūdens attīrīšanas metožu izvērtējums, to pareiza izvēle. Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas.
Litosfēra. Zeme, zemes fonds un tās derīgums. Zemkopība un augsnes apstrāde. Mežs un tā
funkcijas. Mežsaimniecības un koksnes izmantošana. Augsnes un grunts degradācijas cēloņi
un sekas. Litosfēras antropogēnās erozijas novēršana, augsnes un grunts attīrīšanas iespējas.
Biosfēra, dažādu antropogēno faktoru ietekme uz biosfēru. Cilvēka veselība un vide.
Noosfēra, antropozofija.
Atkritumu saimniecības pamatprincipi. Tās izveides nosacījumi. Vides aizsardzības likumi
un institucionālā sistēma Latvijā.
Atkritumu veidi, to raksturotājparametri. Atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi.
Atkritumu pārstrādes tehnoloģiju veidi. Atkritumu sadedzināšana, sadedzināšanas iekārtas, to
radītā gaisa piesārņojuma novērtējums. Atkritumu pārstrāde izejvielu iegūšanai – papīrs,
stikls, metāls, plastmasas, riepas, bīstamie atkritumi, medicīniskie atkritumi.
Atkritumu ilgtermiņa apglabāšana. Atkritumu izgāztuvju stāvoklis Latvijā. Sanitāro
atkritumu apglabāšanas poligonu izveide: poligona vietas izvēle, apsaimniekošanas
nosacījumi, notekūdeņu attīrīšana, emisijas gāzu savākšana. Bīstamie atkritumi, to veidi.
Bīstamo atkritumu īstermiņa uzglabāšana un ilgtermiņa apglabāšana.
12.
Vērtēšanas metodes: Izstrādājot un aizstāvot studiju darbu par norādīto tēmu,
studentam jāparāda apskatīto tematiku principiāla izpratne, prasme iegūt un izmantot
zinātniskajā literatūrā un citos avotos iegūto informāciju, kā arī spēja izmantot lekcijās un
semināros iegūtās zināšanas.
13.
Kursa mērķis: Izveidot studentam pasaules uzskatu, apzinoties sevi kā dabas
sastāvdaļu, rosināt veidot ilgtspējīgu un līdzsvarotu tautsaimniecību, tai skaitā attīstīt videi
draudzīgas tehnoloģijas un ražotnes ar noslēgtu ražošanas ciklu.
14. Iegūtās zināšanas un prasmes
Students spēj iztirzāt vides un ekoloģijas jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē;
patstāvīgi un kritiski formulēt un analizēt zinātniskas problēmas, saistītas ar videi
draudzīgām tehnoloģijām. Students ir ieguvis padziļinātas teorētiskas zināšanas un
pētnieciskas iemaņas ekoloģiskā riska izvērtēšanai materiālu un vielu aprites cikla analīzē.
Viņš ir ieguvis izpratni par zinātnisko darbību un zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz
dabiskajiem procesiem, izveidojis jaunas akadēmiskās zināšanas vides zinību jomā.
Dati par atbildīgo pasniedzēju:
1. Vārds, uzvārds: Ineta Rozenštrauha
2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats: Dr. inž., asoc. prof.
3. Tālrunis: +371 6423943, e-pasts: ineta@ktf.rtu.lv
4. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu: latviešu
5. Ieteicamā literatūra:
§ A.Steigens. Nākotne sākas šodien. Rīga: Nordik, 1999. – 143 lpp.
§ M.Vakerneidžels, V.Rīss, Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums. “Apgāds Norden
AB”, 2000. - 193 lpp.
§ D.Kalniņa, V.Beļikovs, I.Stikāns. Ar naftas produktiem piesārņotu grunšu attīrīšanas
procesu optimizēšana, lietojot virsmas aktīvus savienojumus. Rakstu krājums
„Materiālzinātne un lietišķā ķīmija”, RTU, Rīga, 2000. - 63.-72.lpp.

§
§

Atkritumu saimniecības pamati. Rīga, LASA, “Preses nams”,1998. - 159 lpp.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Latvijas Vides Aģentūra, Rīga,
2003. – 95 lpp.
§ Baltijas reģiona ilgtspēja. Baltijas Universitātes programmas lekciju kurss. Rīga,
2003, 10. lekcijas.
§ L.Ryden, P.Migula, M.Anderson, M.Lehman. Environmental science. The Baltic
University Press, Uppsala, 2003. - 824 pp.
§ C.H.Walker, S.P.Hopkin, R.M.Sibly, D.B.Panall. Principles of ecotoxicology.
Taylor&Francis, 2003. - 384 pp.
§ P.C.Bernes. Persistant organic polutants. Swedish Environmental Protection agency,
2003. – 151 pp.
§ M.Kļaviņš, J.Zaļoksnis. Ekotoksikoloģija. Rīga, LU, 2005. - 269 lpp.
Inženierķīmija ĶVĶ 115; 2 KP, (1,0,1)
Kalendārais plāns
N Lekcijas
Laboratorijas
1
1.
Termodinamika. Sistēmas iekšējā enerģija un
tās maiņa. Procesu siltumefekti. Entalpija un tās
maiņa. Sistēmas brīvības pakāpes un tās
entropija. Brīvās enerģijas maiņa un procesu
virziens. Iespējas ietekmēt termodinamiski
atļautu procesu (korozija) norisi. Priekšstats par
termodinamikas likumu universālo dabu un
realizēšanās pakāpi atšķirīgās sistēmās.
2
1.
Nomenklatūra.
Drošības
tehnika. Sākumkontrole.
3
2.
Kinētika. Reakciju ātrums. Sadegšana un
detonācija. Sprādzieni. Reakciju iniciēšana.
Reakciju mehānisms. Aktivācijas enerģija.
Katalizatori un to nozīme. Ķīmiskais līdzsvars.
Ārējo apstākļu maiņas ietekme uz ķīmisko
līdzsvaru..
4
2.
Neorganisko savienojumu
nomenklatūra
5

3.

Tīras vielas, maisījumi un materiāli.
Maisījumu sadalīšana. Agregātstāvokļi. Gaiss, tā
sastāvs un piesārņojums. Smogs. Ozona slānis.
Siltumnīcas efekts. Ķīmiskā analīze produktu un
vides kvalitātes nodrošināšanā.

6

7

3.

4.

Dispersas sistēmas. Šķīdumi. Dispersas
sistēmas un šķīdumi. Ūdens ķīmija. Skābes un

Reakciju siltuma efekts.
Pārtikas vielu enerģētiskā
vērtība. Siltumnīcas efekts.
Reakciju ātrums

bāzes. pH. Skābie lieti. Buferi dabā un cilvēka
organismā. Tīrs ūdens.
8

9

5.

6.

7.

16

8.

Kolokvijs

6.

Metālu ķīmiskās īpašības un
to korozija

7.

Organiskie
polimēri.
Narkotiku kontrole. Tauku
saturs pārtikā. Degvielu
kvalitātes kontrole.

8.

Ieskaite

Organiskie savienojumi. Ogleklis kā dzīvās
dabas pamatelements. Oglekļa atomu virknes un
funkcionālās grupas. Savienojumu klases.
Degvielas. Pārtikas produkti. Zāles. Molekulārā
elektronika un optoelektronika.

14

15

5.

Elektroķīmija. Korozija. Strāvas avoti.
Galvaniskie elementi. Metālu ķīmiskā un
elektroķīmiskā korozija. Baterijas. Akumulatori.
Kurināmā elementi un ūdeņraža enerģētika.
Saules elementi.

12

13

pH kontrole. Skābes, bāzes,
sāļi.
Ūdens
analīze.
Detergenti.

Metāli. Metālu vispārīgās īpašības. Metālu
ķīmiskās īpašības. Metāliskie strāvas vadītāji un
supravadītāji. Pusvadītāji un izolatori.

10
11

4.

Nemetāli. Silīcijs kā nedzīvās pasaules
pamatelements. Nemetālu raksturīgās īpašības.
Silīcija
savienojumu
daudzveidība
dabā.
Pusvadītāji. Ūdeņraža kurināmā elementi.
Dabiskā radioaktivitāte.

1. Mācību spēki Daina Kalniņa, Dr.chem.
2. Mācību priekšmeta nosaukums. Inženiersistēmu ūdens ķīmija –ĶVT 352
Water chemistry for engineers
3. Studiju raksturojumi
1. Studiju profils
Studiju programma : Šifrs RBCS0
Būvniecība
2. Priekšmeta statuss:
Obligātais nozares pamatkurss
3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets:
Bakalauri. Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas pamatkurss
4. Mācību priekšmeta apjoms
2KP
5. Mācību priekšmeta mērķis :
Priekšmeta “Inženiersistēmu ūdens ķīmija” mērķis ir dot studentiem iespēju apgūt :
1) teorētiskās zināšanas ūdens ķīmijā augstskolas līmenī, izmantojot eksaktās zinātnes dabas
procesu izpratnē ,
2) attīstīt inženiertehnisko domāšanu vides ilgt spējīgas attīstības nodrošināšanā,
3) radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem ūdens ķīmijā un tehnoloģijā.
6. Mācību priekšmeta uzdevumi:
1. Izprast un apgūt: 1) ūdens ķīmiskās un fizikālās īpašības, to nozīmi dabas un
tehnoloģiskajos procesos, 2) ūdenī esošo savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības, kas nosaka
to kvalitāti un ūdens attīrīšanas tehnoloģiju izvēli, 3) specifiskās prasības ūdenim, kuru
izmanto siltumtehnikā un to skaidrojumu no fizikāli –ķīmiskā viedokļa, 4) pamatprasības
kvalitatīvu un kvantitatīvu rezultātu iegūšanai ūdens inženierķīmijā, rezultātu izvērtējums un
izmantošana.
7. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts:
7.1. Kļaviņš, M., Zicmanis, A. Ūdeņu ķīmija, Rīga, LU, 1998.
7.2. Kļaviņš, M. Vides ķīmija. Piesārņojošās vielas vidē un to aprite, Rīga, LU, 1999.
7.3.Alksnis, U., Kļaviņš, Z., Kūka,P., Ruplis., A. Fizikālā un koloidālā ķīmija, Rīga,
Zvaigzne, 1990.
7.4.Zīverts, A. Ievads hidroloģijā, Jelgava, 1995.
7.5. Kalniņa, D. Nafta un vides problēmas, Rīga, 2006.
7.6. Moel P.J., Verberk J.Q.J.C., Dijk J.C. Drinking water. Principles and Practices.World
Scientific, 2006
7.7. Hauser, B.A.. Drinking water chemistry: a laboratory manual.Lewis Publisher, 2006
7.8. Benjamin M.M. Water Chemistry. McGraw Hill College Div., 2001.
7.9. Kegley, S.E., Andrews, J. The Chemistry of Water. University Science Book, 1997.
7.10. Возная, Н.Ф. Химия воды и микробиология, М., Высшая школа, 1979.
7.11. Таубе, П.Р., Баранова. А.Г. Химия и микробиология воды, М., Высшая школа,
1983.
7.12. Воюцкий, C.C. Курс коллоидной химии, М., Химия, 1975.
7.13. Запольскый, А.К., Баран, А.А. Коагулянты и флокуланты в процессах очистки
воды, Л., Химия, 1987.
8. Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas.

9. Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Zināšanas tiek vērtētas pēc rakstiska
eksāmena.
10. Prasības priekšmeta apguvei : regulāra lekciju apmeklēšana.
11. Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: lekciju tematika tiek saistīta ar priekšmeta
teorētisko un praktisko zināšanu izmantošanu inženierizglītībā un inženieru projektu
izstrādāšanā.
12. Prasības, lai sagatavotos kārtējām lekcijām: regulāra lekciju pārlasīšana.
13. Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs. Visā lekciju procesa laikā paredzēts
uzsvērt ciešo saistību ar ūdenī notiekošajiem fizikāli ķīmiskiem procesiem un izvēlēto
inženiertehnisko risinājumu izvēli.

14. Kalendārais plāns :lekciju kurss paredzēts vienam semestrim (pavasara).16 mācību
nedēļās tiek apskatīti 16 temati. Tematu numerācija sakrīt ar mācību nedēļas numerāciju.
Temati/Mācību nedēļa.
1. Ūdens unikālās īpašības, to nozīme dabā. Ūdens ķīmijas pamatlielumi.
2. Dispersas sistēmas, to loma ūdens ķīmijā. Soli. Koloīdu sistēmu pagatavošana,
3. Micellu uzbūve.Solu attīrīšana, optiskās īpašības.
4. Elektrokinētiskais potenciāls.
5. Koloīdo sistēmu kinētiskā un agregatīvā stabilitāte. Koagulācijas procesi ūdens
attīrīšanas procesos.
6. Rupji dispersas sistēmas. Putas, to īpašības un stabilitāte.
7. Emulsijas, to īpašības un stabilitāte.
8. Suspensijas, to īpašības un stabilitāte.
9. Virsmas parādības. Sorbcijas procesi dabā.
10. Dabas ūdeņu ķīmiskais sastāvs, tā veidošanās procesi.
11. Prasības ūdenim, ja to izmanto siltumtehnika. Katlakmens.
12. Ūdens iedarbība uz materiāliem. Metālu korozija.
13. Ūdens iedarbība uz materiāliem. Betona un dzelzsbetona korozija.
14. Hidrosfēras piesārņojums. Organiskie un neorganiskie piesārņotāji. Biogēnās vielas.
15. Hidrosfēras piesārņojums. Naftas produkti un tauki.
16. Pamatprasības kvalitatīvu un kvantitatīvu rezultātu iegūšanai ūdens inženierķīmijā.
Standartu izmantošana.

15.Papildus literatūra
15.1.Water Quality and Treatment 5 th ed. AWWA,1991.
15.2. Fresenius W., Quentin K.E., SchneiderW. Water analysis, Berlin,1988.

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks : Māris Knite, Dr.habil.phys.,profesors
Mācību priekšmeta nosaukums: Fizika
Studiju programma: Siltuma,gāzes un ūdens

tehnoloģija
Studiju veids: Profesionālā programma
Studiju līmenis: Bakalaura
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP
Mācību priekšmeta mērķis:
Priekšmeta “FIZIKA” mērķis ir :
• dot iespēju studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā
augstskolas līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus,
• attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu,
• radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu tehnikas
problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu,
• lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus vienkāršus
eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, kā arī risinot fizikas praktiskos
uzdevumus,
• laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību pētījumus,
apgūt mērījumu matemātisko apstrādi , veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus.
Apgūt prasmes sekojošās jomās:
• fizikas praktisko uzdevumu risināšanā,
• eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē.

Mācību literatūra:
1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp.
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Priekšmeta mācīšanas metode
1.Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar :
• priekšmeta terminoloģiju
• matemātisko aparātu
• fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju
• fizikas eksperimentu demonstrācijām
2.Praktiskie darbi
Praktiskajos darbos ietilpst tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana.
3.Laboratorijas darbi
Priekšmeta “FIZIKA” apguves gaitā studenti veic 4 laboratorijas darbus no zemāk
minētajiem I semestrī:
1) “Maksvela svārsts”
2) “Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu”
3) “Ķermeņa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu”
4) “Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu”
5) “Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar “Atvuda” iekārtu “
6) “Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana”
7) “Elektriskā lauka pētīšana”

8) “Kompensācijas metode, elementa elektrodzinējspēka un iekšējās pretestības noteikšana”
II semestrī arī veic 4 laboratorijas darbus no zemāk minētajiem :
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”:
a)metālu elektriskā vadītspēja,
b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja.
2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru”.
3) “Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”.
4) “Gaismas interference”
a) Junga dubulsprauga,
b) Ņūtona gredzeni.
5) “Plakans difrakcijas režģis”.
6) “Gaismas polarizācija”.
7) “Fotoefekts”.
8) “Spektroskopija” .
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”.
4.Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.
5.Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām,
• pastāvīgai uzdevumu risināšanai,
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei,
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai.
6.Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un patstāvīgo uzdevumu
veikšanai

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Novērtējums tiek veikts kvalitatīvi un kvantitatīvi – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”
prktisko darbu un laboratorijas darbu gadījumā. Kvantitatīvi – saskaņā ar zemāk doto tabulu
kontroldarbu un eksāmenu gadījumā. Priekšmeta kursa apguves galīgā vērtēšana notiek
eksāmenā.
Vērtēsanas skala

Priekšmeta
programmaas prasības

Prasmes

Zināšanas pārsniedz
priekšmeta programmas
prasības

Spēja veikt
patstavīgus
pētījumus

Pilnā mērā apgūtas
programmas prasības

Spēja patstāvīgi
lietot iegūtās
zināšanas
Ir grūtības sarežģītu
uzdevumu risināšanā

Pilnā mērā apgūtas
programmas prasības

Papildus
Vērtējuma
pazīmes
atzīme
Dziļa problēmas
Izcili ( 10 )
izpratne

Teicami ( 9 )

Labi ( 8 )

Apgūtas programmas
prasības

Daļējas grūtības
iegūto zināšanu
izmantošanā

Nepietiekama
atsevišķu
pamatkoncepciju
izpratne

Viduvēji ( 7 )

Visumā apgūtas
programmas prasības

Grūtības iegūto
zināšanu
izmantošanā

Nepietiekama
dažu
pamatkoncepciju
izpratne

Gandrīz labi ( 6
)

Visumā apgūtas
programmas prasības

Grūtības iegūto
zināšanu praktiskā
pielietošanā

Konstatējama
vairāku svarīgu
problēmu
nepietiekoši
dziļa izpratne

Viduvēji ( 5 )

Visumā apgūtas
programmas prasības

Ievērojamas grūtības
iegūto zināšanu
praktiskā
izmantošanā

Konstatējama
nepietiekama
dažu
pamatkoncepciju
izpratne

Gandrīz
viduvēji ( 4 )

Ziināšanas virspusējas un
nepilnīgas

Nespēja
zināšanas lietot
konkrētās
situācijās

Vāji ( 3 )

Virsspusējas zināšanas
tikai par atsevišķām
problēmām

Priekšmeta
lielākā daļa nav
apgūta

Ļoti vāji ( 2 )

Nav izpratnes par
priekšmeta problemātiku

Priekšmetā
praktiski nav

Ļoti ļoti vāji ( 1
)

zināšanu
Vērtējums “gandrīz viduvēji “ ( 4 ) ir zemākā apmierinošā atzīme.

FIZIKAS PROGRAMMA
1.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas darbi – 1
stunda, praktiskie darbi – 0 stundas.
2.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas darbi – 1
stunda, praktiskie darbi – 0 stundas.
1.semestris
MEHĀNIKAS FIZIKĀLIE PAMATI
Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā. Fizikas priekšmets un
tā sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistēmas. Materiāls punkts.
Trajektorija. Pārvietojums un ceļš. Ātrums un paātrinājums.Tangenciālais un normālais
paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa aploci. Sakars starp lineārā un leņķiskā ātruma un
paātrinājuma vektoriem.
Materiāla punkta dinamika. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaišu sistēmas.
Ķermeņu mijiedarbība.Spēks, masa. Otrais Ņūtona likums. Impulss (kustības daudzums).
Trešais Ņūtona likums. Impulsa nezūdamības likums.
Spēku veidi mehānikā. Elastības spēki.Berzes spēki. Gravitācijas spēki. Jēdziens par
spēka lauku. Gravitācijas lauks un tā intensitāte. Smaguma spēku lauks ap Zemi.
Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda. Konservatīvie un nekonservatīvie
spēki.Potenciālā enerģija. Sakars starp spēku un potenciālo enerģiju. Elastīgi deformēta
ķermeņa enerģija. Enerģijas nezūdamības likums mehānikā. Sistēmas līdzsvara nosacījums.
Cieta ķermeņa dinamika. Jēdziens par absolūti cietu ķermeni. Ķermeņa translācijas
un rotācijas kustība. Cieta ķermeņa inerces (masas) centrs.
Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas pamatvienādojums.
Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. Rotējoša ķermeņa kinētiskā
enerģija.
Mehāniskās svārstības. Periodiska kustība. Harmoniskas svārstības. Svārstību
raksturojošie lielumi: amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku svārstību saskaitīšana.
Savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana. Harmonisku svārstību dinamika.
Kvazielastīgie spēki. Matemātiskais un fizikālais svārsts. Harmonisku svārstību kinētiskā,
potenciālā un pilnā enerģija. Rimstošas svārstības. Uzspiestas svārstības. Rezonanse.
Viļņi Viļņu veidošanās. Garenviļņi un šķērsviļņi. Viļņu virsma un viļņu fronte.
Heigensa princips. Plakana viļņa vienādojums. Viļņa garums. Superpozīcijas princips.
Koherenti viļņu avoti. Viļņu interference. Stāvviļņi. Jēdziens par viļņu difrakciju. Viļņu
enerģija. Ūmova vektors.
MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA
Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Makroskopisku ķermeņu termodinamiskā un
molekulāri kinētiskā pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. Brauna kustība. Sistēmas
stāvoklis. Stāvokļa parametri. Līdzsvara un nelīdzsvara stāvokļi. Ideālas gāzes stāvokļa
vienādojums.

Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideālas gāzes molekulāri kinētiskās
teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā translācijas kustības enerģija un tās
sakars ar temperatūru. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu molekulas vidējā
enerģija.Ideālās gāzes iekšējā enerģija.
Gāzes molekulu ātrumu sadalījums. Sadalījuma funkcija. Maksvela sadalījums.
Maksvela sadalījuma grafiks. Molekulu visvarbūtīgākais, vidējais aritmētiskais un vidējais
kvadrātiskais ātrums. Molekulu sadalījums pa translācijas kustības kinētiskās enerģijas
vērtībām. Maksvela sadalījuma eksperimentālā pārbaude.
Ideāla gāze smaguma spēku laukā. Daļiņu blīvuma izmaiņa atkarībā no augstuma.
Bolcmaņa sadalījums. Maksvela-Bolcmaņa sadalījums.
Molekulu savstarpējā sadursme. Molekulu efektīvais diametrs. Molekulu vidējais
brīvā ceļa garums.
Pārneses procesi. Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un
enerģijas pārnese. Difūzija, viskozitāte un siltuma vadītspēja gāzēs. Difūzijas, viskozitātes un
siltumvadītspējas eksperimentālie likumi. Difūzijas, viskozitātes un siltumvadītspējas
koeficientu aprēķināšanas molekulāri kinētiskā teorija.
Termodinamikas pamati. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Gāzes veiktais darbs,
mainoties tilpumam. Pirmais termodinamikas likums. Ideālas gāzes siultumietilpība.
Izoprocesi. Adiabātisks process. Gāzes veiktais darbs dažādos procesos. Cikliskie procesi..
Otrais termodinamokas likums. Entropija. Entropijas izmaiņas atgriezeniskos un
neatgriezeniskos procesos. Stāvokļu varbūtība.. Entropijas un stāvokļu varbūtības sakars.
Otrā termodinamikas likuma statiskā jēga.
ELEKTR0MAGNĒTISMS
Elektriskais lauks vakuumā. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš. Lādiņa
nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. Lauku
superpozīcijas princips. Intensitātes vektora plūsma. Ostrogradska-Gausa teorēma. Lauka
intensitātes aprēķināšana dažādiem lādētiem ķermeņiem.
Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus. Lauka intensitātes vektora
cirkulācija. Potenciāls. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla sanstarpējais sakars.
Punktveida lādiņa potenciāls. Elektriskais lauks lādēta vadītāja iekšienē. Lādiņu sadalījums
vadītājos.
Elektriskais lauks dielektriķos. Brīvie un saistītie lādiņi. Elektriskais dipols.
Elektriskais dipolmoments. Dipols homogēnā elektriskā laukā. Polārās un nepolārās
molekulas. Dielektriķu polarizācija. Polarizācijas vektors. Elektriskā lauka indukcija
(nobīde).
Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāju elektriskā kapacitāte.
Kondensatori. Lādiņu sistēmas enerģija. Lādēta vadītāja enerģija. Lādēta kondensatora
enerģija. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas blīvums.
Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.Oma likums ķēdes posmam. Vadītāju
pretestība. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Oma likums pilnai ķēdei. Oma likums ķēdes
posmam, kurā ir dzinējspēks. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi. Strāvas darbs un jauda.
Džoula - Lenca likums.
Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija. Oma un Džoula-Lenca likumu
izvedums, pamatojoties uz klasisko elektronu teoriju. Oma likuma pielietošanas robežas.

Magnētiskais lauks vakuumā. Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Magnētiskais lauks.
Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas kontūra magnētiskais moments.
Magnētiskā indukcija. Magnētiskā konstante. Ampēra spēks. Kustošu lādiņu magnētiskais
lauks.. Lorenca spēks. Lādētu daļiņu kustība homogēnā magnētiskajā laukā.
Strāvu magnētiskais lauks. Bio- Savara-Laplasa likums strāvas elementam. Taisnas
un riņķa strāvas magnētiskais lauks. Magnētiskās indukcijas vektora cirkulācija. Solenoīda
magnētiskais lauks.Magnētiskā plūsma.Strāvas kontūra pārvietošanas darbs magnētiskajā
laukā.
Magnētiskais lauks vielā. Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība. Jēdziens par
elementārstrāvām.Vielas magnetizācija. Magnetizācijas vektors. Magnētiskā uzņēmība.
Magnētiskā caurlaidība.Magnētiskā lauka intensitāte.
Magnētiķi. Vielu iedalījums diamagnētiķos, paramagnētiķos un feromagnētiķos.
Diamagnētisms. Paramagnētisms. Magnētiskās uzņēmības atkarība no temperatūras.
Feromagnētisms. Domēni. Histerēze. Kirī punkts.
Elektromagnētiskā indukcija. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas eksperimenti.
Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums. Lenca likums. Pašindukcija. Induktivitāte.
Savstarpējā indukcija. Magnētiskā lauka enerģija. Magnētiskā lauka enerģija. Magnētiskā
lauka enerģijas blīvums.
Maksvela vienādojumi. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma
vispārinājums. Nobīdes strāvas.Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā formā.

2.semestris
ELEKTROMAGNĒTISMS
(turpinājums)
Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskās elektromagnētiskās
svārstības un to vienādojums. Rimstošās elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums.
Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību logaritmiskais dekrements. Uzspiestās
elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse.
Elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētisko viļņu diferenciālvienādojums un tā
atrisinājums. Viļņu īpašības. Enerģija. Umova-Pointinga vektors. Elektromagnētisko viļņu
skala.
VIĻŅU OPTIKA
Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Būgera likums.
Gaismas interference. Koherentu viļņu iegūšana. Divu koherentu viļņu interferences
ainas aprēķins. Optiskais ceļš. Optiskā gājuma diference. Gaismas avota nemonohromātiska
un gaismas avota izmēru loma interferencē.
Interferences lietošana: interference plānās kārtiņās, interferometri, dzidrinātā optika.
Gaismas difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Frenela zonu metode. Zonu plate.
Difrakcija apaļā spraugā un aiz apaļa ekrāna. Difrakcijas reýģis. Optisko instrumentu
izšķiršanas spēja. Rentgenstaru difrakcija telpiskā reýģī. Hologrāfija.

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

STAROJUMA KVANTU DABA.
Siltuma starojums. Izstarošanas un absorbcijas spēja. Kirhofa likums. Absolūti melns
ķermenis. Enerģijas sadalījums absolūti melna ķermeņa starojuma spektrā. Stefana-Bolcmaņa
likums. Vīna pārbīdes likums. Kvantu hipotēze un Planka formula. Optiskā pirometrija.
Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. Fotona masa
un impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts.
Elekromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektiskā vienība.
KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI
Kvantu mehānikas elementi. Debroljī hipotēze. Vielas korpuskulāri viļņējādo īpašību
eksperimentālais apstiprinājums. Nenoteiktību sakarība. Viļņu funkcija, tās statistiskā jēga,
Šredingera vienādojums stacionāriem stāvokļiem. Daļiņa homogēnā taisnstūra dziļā
potenciālā bedrē. Enerģijas un daļiņas impulsa kvantēšana. Lineārs harmonisks oscilātors.
Atoma uzbūves modeļi. Bora teorija. Ūdeņraža atoms kvantu mehānikā. Galvenais,
orbitālais un magnetiskais kvantu skaitlis. Spins un tā eksperimentālais pamatojums. Spina
kvantu skaitlis. Pauli princips.
Gaismas emisija un absorbcija atomā. Spontānais starojums. Uzspiestais (inducētais)
starojums. Luminescence. Lāzeri.
CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI
Enerģētisko zonu veidošanās kristālos. Elektronu sadalījums pa enerģijas zonām.
Valentā zona, vadītspējas zona un aizliegtā zona. Kvazidaļiņas – vadītspējas elektroni un
caurumi. Efektīvā masa. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un izolātoros no zonu
teorijas viedokļa. Jēdziens par Bozē-Einšteina un Fermi-Dīraka kvantu statistikām. Metālu
vadītspējas kvantu teorija. Fermi enerģija. Fermi līmenis.
Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja. Donori un akceptori, n – tipa un p
tipa pusvadītāji. Fermi līmenis pusvadītājos. Kontaktparādības. Pusvadītāju elektroniskās
ierīces.
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAĻIŅU FIZIKAS ELEMENTI
Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni un to mijiedarbe. Jēdziens par
kodolspēku dabu. Kodola modeļi. Saites enerģija un kodola masas defekts.

Radioaktivitāte un tās veidi. Alfa, beta, gamma starojumu likumi un rašanās
mehānismi. Radioaktīvās sabrukšanas likums. Radioaktīvā starojuma bioloģiskā iedarbība.
Kodolreakcijas un nezūdamības likumi. Kodolu dalīšanās reakcijas. Ķēdes reakcijas.
Kodolu sintēzes reakcijas. Kodoltermisko reakciju vadīšanas problēma. Jēdziens par
kodolenerģetiku.

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

Tematiskais plāns
1. semestrs
Nedēļas
1

Temati
Ievads materiāla punkta un absolūti
cieta ķermeņa kinemātikā

Literatūra
[1] 15÷30 lpp.

2

Materiāla punkta dinamika

[1] 31÷65

3

Cieta ķermeņa dinamika.

[1] 65÷81

4

Mehāniskās svārstības

[1] 380÷402

5

Mehāniskie viļņi

[1] 419÷438

6

Termodinamiskās sistēmas. Ideāla
gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas
fizikālie pamati

[1] 122÷135
145÷155

7

Molekulāri kinētiskās teorijas
fizikālie pamati .Pārneses procesi

[1] 155÷167

8

Termodinamikas pamati.

[1] 135÷145
167÷185

Tehniskie līdzekļi
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,

9

Elektriskais lauks vakuumā.

[1] 212÷244

10

Elektriskais lauks dielektriķos.
Vadītāji elektriskajā laukā.

[1] 245÷271

11

Līdzstrāva. Magnētiskais lauks
vakuumā

[1] 272÷292
312÷316
330÷340

12

Strāvu magnētiskais lauks.

[1] 316÷330

13

Magnētiskais lauks vielā.

[1] 346÷352

14

Magnētiķi.

[1] 341÷345
352÷363

15

Elektromagnētiskā indukcija.

[1] 363÷374

16

Maksvela vienādojumi.

[1] 375÷380

2.semestrs

kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

Nedēļas
1

Temati
Elektromagnētiskās svārstības

Literatūra
[1] 402÷417

2

Elektromagnētiskās svārstības
Elektromagnētiskie viļņi.

[1] 438÷451

3

Gaismas dispersija
Gaismas interference

[1] 530÷546
461÷470

4

Gaismas interference

[1] 471÷484

5

Gaismas difrakcija.

[1] 484÷496

6

Gaismas difrakcija.

[1] 496÷507

7

Gaismas polarizācija

[1] 507÷530

8

Siltuma starojums

[1] 530÷565

Tehniskie līdzekļi
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas

eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
9

Ārējais fotoelektriskais efekts

[1] 565÷584

Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors

10

Kvantu mehānikas elementi

[1] 585÷594

11

Kvantu mehānikas elementi
Atoma uzbūves modeļi.

[1] 595÷602
603÷620

12

Gaismas emisija un absorbcija atomā

[1] 629÷640
682÷686

13

Enerģētisko zonu veidošanās kristālos

[1] 660÷667
641÷645
652÷660

14

Pusvadītāju pašvadītspēja un
piejaukumvadītspēja

[1] 668÷680

15

Atoma kodola uzbūve un sastāvs
Radioaktivitāte un tās veidi.

[1] 687÷701

Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju

16

Kodolreakcijas un nezūdamības likumi [1] 701÷725
Elementārdaļiņas

Pasniedzējs ______________________
Datums:

iekārtas,
kinoprojektors
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju
iekārtas,
kinoprojektors

Mācību priekšmeta apraksts
1. Mācību spēki.
1.1. Andrejs Krasnikovs, Dr.sc.ing., prof.
1.2. Juris Kalinka, Dr.sc.ing., doc.
1.3. Olga Kononova, Dr.sc.ing., doc.
1.4. Vladimirs Gonca, Dr.sc.ing., prof.
1.5. Māris Eiduks Mg.sc.ing., lekt.
2. Mācību priekšmeta nosaukums.

Materilalu pretestība (PO)

3. Studiju raksturojami.
Studiju programma:RBCS0
Studiju profils: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Studiju veids:dienas, vakara, neklātienes
Studiju līmenis:2 līmeņa profesionālas augstākas izglītības studiju programma
(ieskaitot profesionālo bakalauru)
Studiju virziens: Siltuma un gāzes
4. Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP
5. Mācību priekšmeta mērķis.
Turpināt attīstīt un padziļināt fizikas un
teorētiskās mehānikas kursos iegūtās zināšanas par stiprību, materiāla un konstrukciju
deformācijām, iekšējiem spriegumiem, spēkiem un momentiem, nodrošinot zināšanu
līmeni tādā apjomā, kas nepieciešams konkrētu tehnisku problēmu atrisināšanai un
būvkonstrukciju projektēšanai.
6. Mācību priekšmeta uzdevumi 1. Izprast materiālu un konstrukciju stiprības un
deformēšanos būtību un tehniskās teorijas pamatus. 2. Noskaidrot materiālu pretestības
teorijas pamatus un pieņēmumus. 3. Iemācīt praktiski analizēt konstrukciju pretošanos
pieliktam slodzēm un veikt būvkonstrukciju projektēšanu. 4. Sagatavoties
būvkonstrukciju stiprības aprēķinu veikšanai.
7. Mācību grāmatas, izmantojamas un ieteiktās literatūras saraksts.
7.1. Materiālu pretestība. E. Lavendelis. Zvaigzne, 1978, 358.
7.2. Materiālu pretestība. E. Lavendelis, V.Valdmanis. Zvaigzne, 1970, 456.
7.3. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Zvaigzne,
1973, 742.
7.4. Strength of Materials W.Case and F.Chilver London,N-Y, Sidney, 2004, 678P.
7.5. В.И. Феодосьев Сопротивление материалов. Наука М, 2002, 544.

8. Priekšmeta mācīšanas metode.
8.1. Lekcijas. 8.2. Praktiskie darbi.
9. Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Zināšanas tiek vērtētas pēc
rakstiska
eksāmena, kurā papildus vēl ievērtē: kursa darbu izpildes kvalitāti un nodošanas termiņus,
lekciju, laboratorijas un praktisko darbu apmeklējumu regularitāti, piedalīšanos studentu
zinātniskajā konferencē.
10. Prasības priekšmeta apguvei.
Regulāra lekciju un praktisko darbu
apmeklēšana, grafo-analitisko darbu savlaicīga izpilde, eksāmena kārtošana sesijā.
11. Priekšmeta situāciju apraksti un analīze.
Nodarbību tematika tiek saistīta reālo
konstrukciju projektēšanu.
12.Prasības studentiem, lai sagatavotos kartējām nodarbībām. Regulāra lekciju
pārlasīšana
pirms
praktiskiem darbiem. Praktisko darbu uzdevumu analīze pirms grafo-analitisko darbu
izpildes. Konsultācijas ar pasniedzēju neskaidro jautājumu apguvē.

13. Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs. Jautājumi par materiālu
mehāniskām īpašībām, stiprību un deformēšanas iespējam.
14. Kalendārais plāns.

Skat. tālāk.

2. Mācību priekšmeta
nosaukums.

Materiālu pretestība

14. Kalendārais plāns.
Pirmais semestris (Rudens)

Temati.
T1. Materiālu pretestības pamata pieņēmumi un hipotēzes. Iekšēja spēka faktori. Balstu
reakcijas. Līdzsvara vienādojumi. Spriegumi. Epīras.
T2. Stiepe (spiede). Epīras. Junga modulis. Puasona koeficients. Deformācijas. Jēdziens
pār drošības koeficientu.
T3. Liece. Tīra liece. Šķersliece. Normālo spriegumu sadalījums sijās. Tangenciālie
spriegumi. Žuravska formula. Racionālie šķēlumi. Šķēlumu ģeometriskie
raksturotāji.
T4. Stiprības teorijas. Spriegumu tenzors. Spriegumu telpa. Galvenās stiprības teorijas.
T5. Vērpe. Apaļu stieņu vērpe. Neapaļu stieņu vērpe. Membrānu analoģija. Plansieniņu
profili. Noslēgto profilu vērpe. Atvērto profilu vērpe.
T6. Saliktie slogojumi. Grieza liece. Spriegumu formula. Stiprības aprēķins.
T7. Ekscentriska spiede (stiepe). Montāžas kļūdas. Liece un vērpe.
T8. Stiprības aprēķini salikto slogojuma gadījumā. Pieļaujamas slodzes. Dimensēšana.
Konstrukcijas drošības novērtēšana.
Otrais semestris (Pavasaris)

T9. Konstrukcijas deformēta stāvokļa noteikšana. Mora integrāļi.
T10. Konstrukcijas deformēta stāvokļa noteikšana. Vereščagina paņēmiens.
T11.Variaciju metodes. Funkcijas variācija. Funkcionāls. Rica metode.
T12. Galīgo elementu metode. Galvenie un dabīgie robežnosacījumi.
T13. Konstrukciju noturība. Ļodze. Eilera metode. Kritiskais spēks.
T14. Stieņu un kolonu noturības aprēķini. Slaidums. φ metode.
T15.Dinamiskie uzdevumi. Svārstības. Rezonanse. Dinamiskuma koeficients.
Triecienslodze.
T16. Materiālu nogurums. Ilgizturības robeža. Lineāras bojājumu summēšanas līkums.
Resurss. Velera diagramma. Mēroga koeficients.
Nr.

Mācību
nedēļa

Lekcijas
Temati

1
2
3
4
5
6
7
8

1
3
5
7
9
11
13
15

T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
T8.

Praktiskie darbi
Stun
das
2
2
2
2
2
2
2
2

Temati
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Stun
das
2
2
2
2
2
2
2
2

Grafo-analitiskie
darbu nodošana
Nr.

Nr.1
Nr.2

Nr.3

9
10
11
12
13
14
15
16

1
3
5
7
9
11
13
15

T9.
T10.
T11.
T12.
T13.
T14.
T15.
T16.

Grafo-analitiskie darbi:

2
2
2
2
2
2
2
2

T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

2
2
2
2
2
2
2
2

Nr.4
Nr.5

Nr.6

Nr. 1. Šķēlumu ģeometriskie raksturotāji.
Nr. 2. Epīras.
Nr. 3. Stiprības aprēķini. Sija pie lieces. Telpiskais rāmis pie salikta slogojuma.
Nr. 4. Konstrukcijas deformēta stāvokļa noteikšana. Mora integrāļi.
Nr. 5. Rica metode. Galīgo elementu metode.
Nr. 6. Ļodze.

Rīgas Tehniskā universitāte

Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM

AUKSTUMAPGĀDES SISTĒMAS

Apjoms 4KP
Pārbaudes forma – darbs un eksāmens

Rīga, 2007

Programma izstrādāta: Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā
( katedras vadītājs prof., Dr.hab.sc.ing. Egils Dzelzītis )

Programmu izstrādāja: Asoc.prof.,Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis,

Recenzents: Dr.sc.ing. Juris Jurševskis (Latvijas Lauksaimniecības
universitāte)
Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē 2007.gada
............., protokols Nr. ..........

Prasības studiju sākšanai:
Lai sekmīgi studētu priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, ķīmijā un fizikā,
kā arī prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
Aukstumapgādes sistēmas paredzēts tehnoloģiskās dzesēšanas principu un
pamatzināšanu apguve. Mācību priekšmetā tiek attīstītas zināšanas par : dzesēšanas sistēmu
sastāvdaļām un tipiem, kompresoru tipiem, aukstumnesēja plūsmu caurulēs, vārstos un
sūkņos, dzesēšanas sistēmu vadību, produktu dzesēšanas un sasaldēšanas jaudām, šķidrumu
dzesēšanas un telpu dzesēšanas jaudām.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas:
1. Šķidruma/tvaika sistēmas
2. Freona sistēmas
3. Amonjaka sistēmas
4. Sekundārie dzesēšanas šķidrumi
5. Aukstumtehnikas ķīmija
6. Mitruma kontrole un citi piesārņojumi
7. Eļļošana dzesēšanas sistēmās
8. Pārtikas termiskās īpašības
9. Pārtikas dzesēšana un saldēšana
10. Pārtikas glabāšanas prasības
11. Pārtikas mikrobioloģija un dzesēšana
12. Dzesēšanas jauda
13. Dzesēšanas iekārtu projektēšana
14. Augļu, dārzeņu un ziedu dzesēšana
15. Rūpnieciskās pārtikas saldēšanas sistēmas
16. Gaļa
17. Putnkopības produkti
18. Zivis
19. Piena produkti
20. Olas un olu produkti
21. Augļi un vīnogas
22. Citrusi, banāni, tropiskie augļi
23. Dārzeņi
24. Sulas un sausie koncentrāti
25. Alusdarītavas
26. Pusfabrikāti
27. Maizes izstrādājumi
28. Saldumi un žāvēti augļi un dārzeņi
29. Konteineri un autorefrižeratori
30. Kuģu dzesēšana

31. Gaisa transporta dzesēšana
32. Dzesēšanas cauruļu izolācija
33. Ledus ražošana
34. Ledus izmantošana
35. Betona un grunts dzesēšana
36. Ķīmisko ražotņu dzesēšana
37. Vides aizsardzības testi
38. Zemas temperatūras teorija
39. Zemas temperatūras dzesēšana
40. Biomedicīniskais zemas temperatūras pielietojums
41. Absorbcijas dzesēšana/sildīšana
42. Piespiedu cirkulācijas gaisa dzesētāji
43. Šķidrumu dzesēšanas sistēmas Čilleri
44. Dzesēšanas sistēmas sastāvdaļu saskaņošana
45. Dzesēšanas kontroles elementi
46. Uzpildīšana, sausināšana, pārbaude, freona tukšošana
47. Mazas jaudas pārtikas dzesēšana
48. Komerciālā pārtikas dzesēšana
49. Ledusskapji un saldētavas
50. Automātiskie ledus ražotāji
51. Dzesēšanas normas un standarti

Obligātā literatūra
1. ASHRAE Handbooks –Refrigeration 2002.
2. Ķigurs J. Ventilācija. //Rīga: Liesma, 1976. –215 lpp.ar il.
3. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. //Rīga: Liesma, 1975. –
256 lpp.ar il.

Papildus literatūra
1. ASHRAE Handbooks – Fundamentals 2005, HVAC Systems and Equipment 2004,
HVAC Applications 2003, Refrigeration 2002.
2. Eugene A.Avallone; Theodore Baumeister III
Mechanical

Marks’ Standard Handbook for
Engineering

3. F. Porges
HVAC Engineer’s Handbook 10 th edition
4. R.W. Haines; C.L. Wilson HVAC Systems Design handbook 3rd edition

Mācību priekšmeta apraksts
1. Mācību spēki.
A.Līckrastiņa, Dr. sc. ing.

2. Mācību priekšmeta
nosaukums.

BSG325

Aukstumapgāde

3. Studiju raksturojumi.

Studiju
programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis:

Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģija
Visi studiju veidi
bakalaura profesionālās
studijas

4. Mācību priekšmeta apjoms:

3 KP

36 stundas

5. Mācību priekšmeta mērķis.

Iegūt pamatzināšanas par aukstuma iekārtām

6. Mācību priekšmeta
uzdevumi.

1. Iegūt pamatzināšanas par aukstuma iekārtām, to
darbību, iekārtu izveidi un darbības principiem.
2. Iegūt zināšanas par plašāk izmantojamiem
cikliem aukstuma iekārtās, to pielietojumu un
aprēķiniem. Iepazīties ar plašāk izmantojamiem
aukstuma aģentiem.
3. Kompresori, kondensatori un iztvaikotāji. Mitra
tvaika diagrammas izmantošana gaisa
kondicionēšanas iekārtās. Pārejas temperatūras
pārtikas produktu dzesēšanā.

7. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts.
1. I.Reiņikovs, E.Jurēvics. Aukstumtehnika. R., Zvaigzne, 1972.
2. E.Granryd et.al. Introduction to Refrigerating Engineering, Stockholm, KTH, 1998.
3. Брайдерт Г.-Й. Проектирование холодильных установок. Расчеты, параметры,
примеры. М., Термокул Техносфера, 2006.
4. Мартынов А.В. Установки для трансформации тепла и охлаждения. М.,
Энергоатмиздат, 1989.
5. Акимова Л.Д. Основы холодильной техники М.,1996.
8. Priekšmeta mācīšanas
metode.
8.1 Lekcijas
8.2 Praktiskie darbi
9. Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:
Atzīme. Zināšanas vērtē pēc rakstiska eksāmena, kurā papildus izvērtē izpildīto aprēķinu
darba kvalitāti

10. Prasības priekšmeta
apguvei.
Regulāra lekciju un praktisko darbu apmeklēšana, aprēķinu darbu savlaicīga un
kvalitatīva izpildīšana, eksāmena kārtošana sesijā
11. Priekšmeta situāciju apraksti un
analīze.
Nodarbību tematika tiek saistīta ar aukstuma iekārtu izmantošanu un pielietošanu gaisa
kondicionēšanas, pārtikas produktu saldēšanas un rūpnieciskajās iekārtās
12.Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām
nodarbībām.
Regulāra lekciju un speciālās literatūras pārlasīšana pirms praktiskajiem darbiem,
savlaicīga uzdoto uzdevumu izpildīšana
13. Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un
saturs
Konsultācijas
14. Kalendārais
plāns.

2. Mācību priekšmeta
nosaukums.

Skat. tālāk.

Aukstumapgāde

BSG325

14. Kalendārais plāns.
Semestris

Temati.
T1 Aukstuma iekārtu izmantošana gaisa kondicionēšanā, pārtikas produktu
dzesēšanā un rūpnieciskajos procesos.
T2 Aukstumapgādes termodinamikas pamati. Definīcijas un iekārtu darbības
princips. Apgrieztais Karno cikls.
T3 Tvaika kompresijas cikls un tā izveide.
T4 Tvaika kompresijas cikla aprēķini.
T5 Alternatīvie cikli. Gāzu kompresijas cikls. Absorbcijas iekārtu cikls. PlatenaMuntera cikls. Tvaika ežekcijas cikls. Termoelektriskās dzesējošās baterijas.
T6 Siltumsūkņu darbības princips un aprēķini.
T7 Aukstuma aģenti. To īpašības. Plašāk izmantojamie aukstuma aģenti. Aukstuma
nesēji.
T8 Vairākpakāpju aukstuma iekārtas.
T9 Kompresori. To veidi, uzbūve un izmantošana.
T10 Iztvaikotāju veidi, izmantošana un aprēķini.
T11 Kondensatoru veidi, izmantošana un aprēķini.
T12 Regulējošie vārsti. Palīgierīces un cauruļvadi.

T13 Mitra gaisa diagramma. Gaisa sildīšana un dzesēšana. Diagrammas
izmantošana aprēķinos.
T14 Dzesēšanas un saldēšanas slodzes aprēķini.
T15 Pārtikas produktu dzesēšana un saldēšana.

Nr.

Mācību
nedēļa

Lekcijas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temati
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T9
T10
T11

Stundas
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1

13
14
15
16

13
14
15
16

T12
T13
T14
T15

2
2
2
2

Praktiskie darbi

Temati

Stundas

T3, T4

1

T5, T6

1

T9,T10,
T11

1

T11, T15

2

Kursa darba
uzdevumu
nodošana
Nr.
Temati

Nr.1

T1/T14

Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

Programma mācību priekšmetam
“Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana”
BSG − 330

Apjoms − 2 KP

Pārbaudes forma − ieskaite

Rīgā. 2008.

Programma mācību priekšmetam
“Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana”
BSG 330

Programma izstrādāta: Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā

Katedras vadītājs: Prof. Dr. hsc. ing. Egīls Dzelzītis
Izstrādāja: Doc. Dr. sc. ing. Visvaldis Vrubļevskis

Recenzents: Prof. Dr. h. sc. ing. Andris Krēsliņš

Programma akceptēta
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē
_______. gada “___” ________________
Protokols Nr.

Programma mācību priekšmetam
“Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana”
Prasības studiju iesākšanai
Sekmīgai priekšmeta studiju uzsākšanai ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā,
vispārējā siltumtehnikā, hidraulikā (plūsmas mehānikā) un aerodinamikā, kā arī prasmei
patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
• dot zināšanas par ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, to
uzdevumu, komforta prasībām atbilstoša klimata uzturēšanu;
• dot zināšanas par šo inženiersistēmu projektēšanu, izbūvi un ekspluatāciju, kā arī
pamatzināšanas par šo inženiersistēmu ekonomiku.
Priekšmetā aplūkojamās tēmas:
• Apkure.
Ēku apkures sistēmu vēsture un attīstība. Mūsdienu apkures sistēmas. To veidi,
darbības princips. Centrālapkures sistēmas. Tvaika apkures sistēmas. Ūdens apkures
sistēmas. Dabīgās gravitācijas cirkulācijas ūdens centrālapkures sistēmas. Sūkņu cirkulācijas
ūdens centrālapkures sistēmas.
Ēku centrālapkures sistēmu projektēšana. Centrālapkures sistēmas sildjaudas
noteikšana. Ēkas siltuma zudumi un to aprēķins. Telpās uzstādāmo sildķermeņu izvēle un to
izvietojums telpās. Sildķermeņus savienojošo cauruļvadu sistēmas shēmas. Cauruļvadu
izvietojums − iebūve. Cauruļvadu sistēmas hidrauliskais aprēķins. Apkures sistēmas
temperatūras grafiks un cirkulējošā siltuma nesēja daudzuma aprēķins.
Alternatīvas apkures sistēmas. Staru apkures sistēmas. Darbības princips. Gaisa
apkures sistēmas. Darbības princips. Apkures sistēmu darbības vadība − regulēšana.
Ēku apkures sistēmu efektivitāte.
• Ventilācija.
Ventilācijas uzdevums. Dabīgās, gravitācijas vilkmes ventilācija. Mehāniskās vilkmes
ventilācija. Darbības princips. Ventsistēmu elementi. Iekārtas − ventilatori, gaisa sildītāji
− dzesētāji, filtri, trokšņa slāpētāji, noslēg regulējošie vārsti, gaisa nosūces − izdales ierīces,
gaisa vadi. Ventsistēmu projektēšana. Gaisa apmaiņas aprēķins. Gaisa apmaiņas organizācija.
Ventilācijas efektivitātes atkarība no pareizas gaisa apmaiņas organizācijas.
Ventsistēmu gaisa ieņemšanas ierīču − ietaišu, gaisa vadu sistēmu izvietojums ēkās.
Ventkameras. Gaisa apstrādes iekārtu izvēle.
Ventsistēmu aerodinamiskais aprēķins. Ventilatoru (gaisa padeves mašīnu) izvēle.
Trokšņa slāpēšana ventsistēmās. Siltuma enerģijas atguve no ventilācijas sistēmu novadāmā
gaisa. Recirkulācija, rekuperācija, reģenerācija. Risinājumi. Efektivitāte. Ventsistēmu
ekspluatācija. Vadība − regulēšana.
• Gaisa kondicionēšana.
Gaisa kondicionēšana − ventsistēmu gaisa apstrāde, gaisa vides optimālā komforta
nodrošināšanai − dzesēšana − sausināšana, mitrināšana, papildus gaisa sildīšanai. Īpaša

“ražošanas tehnoloģiju” pieprasītā apstrāde − gaisa ozonēšana, gaisa apstrāde ar ultravioleto
starojumu. Odorizācija vai deodorizācija.
Gaisa apstrādes procesu un resursu grafo − analītiskais aprēķins un attēlojums I − d
diagrammā.
Praktiskie darbi.
Studiju darbs − ēkas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projekta (stadija
− skiču projekts), priekšmeta praktiskai apguvei.
Obligātā literatūra.
1. Lekciju konspekti (arī izdales materiāli studiju darba izpildei).
2. Ēku apkure un ventilācija I un II daļa. P. Akmens, A. Krēsliņš
Rīga “Zvaigzne − ABC” 1995. g.
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 002 − 01 “Ēku ārējo norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika”.
4. LBN 231 − 03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.
5. LBN 003 − 01 “Būvklimatoloģija”.
6. LVS CR 1752. Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji.
Papildliteratūra.
1. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, daudzstāvu
daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkās (augstceltnēs).
Donalds Ross. Maskava. 2004. g. “AVOK − PRESS” Krievu valodā (angļu valodā
Izdevniecība “ASHARE”).
2. Daudzstāvu dzīvojamo māju ventilācija.
I. F. Livčaks, A. L. Naumovs
Maskava “AVOK − PRESS”. 2005. g.
Krievu valodā.
3. Aizvietojošā (pārspiediena) ventilācija neražojošās publiskās ēkās. REHVA informatīva
rokasgrāmata.
Hakons Skistads, Elizabete Mundt,
Piters Nilsens, Kins Hagstrems, Jorma Railio
Maskava “AVOK − PRESS”. 2003. g.
Krievu valodā.
4. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. (teorija un prakse)
“Eiroklimats” Maskava. 2003. g.
Krievu valodā.
5. Displacement ventilation in non − industrial premises. REHVA snidbook
Häkon Skistad, Elisabeth Mundt, Peter V. Nielsen,
Kini Hagström, Jorma Railio
REHVA
6. Mitrs gaiss. AVGK projektēšanas palīgmateriāli. Izd. НП. “AVOK” Maskavā. 2004. g.
Krievu valodā.

Mācību priekšmeta apraksts
1. Mācību spēki.
Prakt.doc., M.sc.ing. Māris Kalvāns

2. Mācību priekšmeta
nosaukums.

BSG351

Gāzes apgāde

3. Studiju raksturojumi.

Studiju
programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis:

Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģija
Visi studiju veidi
Bakalaura profesionālās
studijas

4. Mācību priekšmeta apjoms:

4 KP

64 stundas

5. Mācību priekšmeta mērķis.

Dot vispārēju priekšstatu par dabas un sašķidrinātās
(propāna-butāna) gāzes ieguvi, transportu un sadali.
Apskatīt gazifikācijas kārtību Latvijā, drošības
pasākumus ekspluatējot gāzapgādes sistēmas,
dabasgāzes ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus.

6. Mācību priekšmeta
uzdevumi.

4. Iegūt pamatzināšanas par dabas un sašķidrinātās
(propāna-butāna) gāzes apgādes sistēmām, gāzes
patērētājiem.
5. Iegūt priekšstatu par dabas un sašķidrinātās
(propāna-butāna) gāzes apgādes sistēmu
projektēšanu, montāžu, pieņemšanu un tehniskās
ekspluatācijas kārtību.

7. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts.
1. Čepelis V. Tvaika katlu un krāšņu kurināšana ar deggāzi. - Rīga: Latvijas Valsts
Izdevniecība, 1989. – 394 lpp.
2. Platais I., Smirnovs J. Gāzu īpašības un sadedzināšana. – Rīga: Liesma, 1975. – 83
lpp.
3. Platais I., Smirnovs J. Gāzes balonu iekārtas montāža un apkalpošana. – Rīga:
Liesma, 1976. – 86 lpp.
4. Стаскевич Н., Северинеч Г., Витдорчик Д. Справочник по газоснабжению и
использованию газа. – Ленинград: Недра, 1990. – 758 с.
5. Стаскевич Н., Витдорчик Д. Справочник по сжиженным углеводородным газам.
- Ленинград: Недра, 1986. – 542 c.
6. Стаскевич Н., Витдорчик Д. Справочник по сжиженным углеводородным газам.
- Ленинград: Недра, 1986. – 542 с.
7. Ионин А. Газоснабжение. – Москва: Стройиздат, 1965. – 223 с.

8. Priekšmeta mācīšanas
metode.
8.1 Lekcijas
8.2 Praktiskie darbi
9. Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:
Atzīme. Zināšanas vērtē pēc rakstiska eksāmena un izpildītā studiju darba
10. Prasības priekšmeta
apguvei.
Regulāra lekciju un praktisko darbu apmeklēšana, aprēķinu darbu savlaicīga un
kvalitatīva izpildīšana, eksāmena kārtošana sesijā
11. Priekšmeta situāciju apraksti un
analīze.
Nodarbību tematika tiek saistīta ar gāzapgādes sistēmās notiekošajiem ekspluatācijas
procesiem un to analīzi.
12.Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām
nodarbībām.
Regulāra lekciju un speciālās literatūras pārlasīšana pirms praktiskajiem darbiem,
savlaicīga uzdoto uzdevumu izpildīšana
13. Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un
saturs
Konsultācijas
14. Kalendārais
plāns.

Skat. tālāk.

2. Mācību priekšmeta
nosaukums.

Gāzes apgāde

BSG351

14. Kalendārais plāns.
Semestris

(Temati.)
T1 Izmantojamās deggāzes.
Dabasgāze. Sašķidrinātā (propāna-butāna) gāze. Mākslīgās gāzes. Dabasgāzes
pamatparametri un fizikālās īpašības. Dabasgāzes principiālā piegādes shēma. Kurināmā
bilance Latvijā un gāzes īpatsvars tajā. Dabasgāzes resursi pasaulē. Gazifikācijas vēsture
Latvijā pašreizējais stāvoklis un perspektīvā attīstība
T2 Dabasgāzes ieguve, uzkrāšana un uzglabāšana.
Dabasgāzes ieguves vietas. Dabasgāzes pirmapstrāde: gāzes attīrīšana, gāzes sausināšana,
hidrātveidojumi. Pazemes gāzes krātuvju ģeoloģiskie aspekti. Pazemes gāzes krātuves tehnoloģiskā
shēma. Iesūknēšanas-izvades operāciju izpilde. Perspektīvās struktūras pazemes gāzes krātuvju
ierīkošanai Latvijā. Dabasgāzes pamatparametri ieguves vietās.

T3 Dabasgāzes transportēšana.
Maģistrālie gāzesvadi: galvenās būves, līnijas daļa, atzari, kompresoru stacijas, gāzes
regulēšanas stacijas (GRS), dispečrpunkti. Dabasgāzes pamatparametri transportēšanas
laikā. Dabasgāzes odorizācija. Starpvalstu gāzes uzskaites stacijas. Liela patēriņa gāzes
mērītāji.
T4 Dabasgāzes sadales sistēma.
Sadalošie gāzesvadi: iedalījums, nozīme, klasifikācija, funkcijas. Cauruļvadi. Tīklu
ierīces. Noslēgierīces. Fasondetaļas, mezgli, pārejas. Cauruļvadu elementu savienošana.
Gāzesvadu aizsardzība pret koroziju: pretkorozijas izolācija, izolējošie starpgabali, aktīvā
aizsardzība.
T5 Gāzes spiediena regulēšana sadales sistēmā.
Gāzes spiediena regulēšana: gāzes regulēšanas punkti (GRP), skapju gāzes regulēšanas
punkti (SGRP), mājas regulatori (MR), mājas spiediena stabilizatori ar skaitītāju
(MSSSk). Tehnoloģiskā shēma, ierīču uzbūve, darbība un ieregulēšanas režīmi.
Regulēšanas punktu optimālais izvietojums gāzes sadales tīklā
T6 Deggāzu sadedzināšana.
Gāzu blīvums. Gāzes standartstāvokļi. Piesātināti un nepiesātināti tvaiki. Gāzu
sašķidrināšana. Deggāzu mitrums. Dabasgāzes sastāvs un siltumspēja. Gāzes
uzliesmošanas temperatūra. Liesmas temperatūra un ātrums. Gaisa patēriņš deggāzu
sadedzināšanai. Pareiza gaisa daudzuma pievadīšana sadedzināšanas procesam. Dūmgāzu
sastāvs. Deggāzu eksplozivitāte: apstākļi, sekas un aizsardzība.
T7 Gāzes sadedzināšanas paņēmieni.
Degļu ierīces: klasifikācija, raksturlielumi, konstruktīvais izveidojums. Inžekcijas
degļi. Difūzijas degļi. Degļi ar piespiedu gaisa padevi. Degļu izvēles pamati un to
piemērotība agregātiem. Gāzes infrasarkanā starojuma degļi, siltuma starotāji,
situmģeneratori. Automatizācijas un automatizētās vadības principi.
T8 Rūpnieciskie un enerģētiskie gāzes patērētāji.
Gāzes piegādes shēmas, konstrukcija, spiediena izvēles principi, normatīvie
dokumenti. Rūpniecisko patērētāju gāzes regulēšanas punkti (GRP) un gāzes regulēšanas

mezgli (GRM). Gāzes patēriņa uzskaites līdzekļi. Rūpnieciskie gāzes aparāti un agregāti.
T9 Sadzīves gāzes patērētāji.
Gāzes piegāde dzīvojamām ēkām: shēmas, sastāvdaļas, konstrukcijas, gāzes patēriņa
uzskaite, normatīvie dokumenti. Sadzīves tipa gāzes aparāti: pavardi, kamīni, caurteces
ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gaisa sildītāji (kaloriferi), starotāji. Dūmgāzu
novadīšana no sadzīves tipa gāzes aparātiem, telpu ventilācija un svaiga gaisa
pievadīšana.
T10 Sašķidrinātā (propāna-butāna) gāze.
Sašķidrinātās gāzes ražošana, transports, uzglabāšana un piegāde patērētājiem.
Tehniskās prasības sašķidrinātās gāzes kvalitātei. Sašķidrinātās gāzes īpatnības.
Sašķidrinātās gāzes piegāde patērētājiem: shēmas, sastāvdaļas, konstrukcijas, gāzes
patēriņa uzskaite, normatīvie dokumenti. Sašķidrinātās gāzes izmantošana
transportlīdzekļos.
T11 Gazifikācijas kārtība.
Gāzapgādes tehniskie noteikumi. Gāzapgādes sistēmu projektēšana, montāža,
pieņemšana un palaišana ekspluatācijā. Projekta dokumentācijas saturs. Montāžas darbu
izpilddokumentācija. Projektēšanas un montāžas darbu izmaksas.
T12 Gāzapgādes sistēmu ekspluatācijas kārtība.
Gāzes uzglabāšanas, transporta un sadales sistēmu tehniskās ekspluatācijas kārtība.
Gāzes patērētāju attiecību ar piegādātāju reglamentējošie normatīvie dokumenti.
T13 Drošības pasākumi.
Drošības pasākumi gāzapgādes sistēmu projektos, montāžas, palaišanas un
ieregulēšanas darbos, kā arī ekspluatācijas laikā.
T14 Deggāzu izmantošanas ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti.
Nr.

Mācību
nedēļa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

25.02.2008
M.Kalvāns

Lekcijas
Temati
T1
T2
T3
T4
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T10
T11
T12
T13
T14

Stundas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Praktiskie darbi
Temati

Stundas

T6

2

Studiju darba
nodošana
Nr.
Temati

Nr.1

T1/T15

Rīgas Tehniskā universitāte

Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM

GAISA KONDICIONĒŠANA

Apjoms 4KP
Pārbaudes forma – darbs un eksāmens

Rīga, 2007

Programma izstrādāta: Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā
( katedras vadītājs prof., Dr.hab.sc.ing. Egils Dzelzītis )

Programmu izstrādāja: Asoc.prof.,Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis,

Recenzents: Dr.sc.ing. Juris Jurševskis (Latvijas Lauksaimniecības
universitāte)
Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē 2007.gada
............., protokols Nr. ..........

Prasības studiju sākšanai:
Lai sekmīgi studētu priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā un fizikā, kā arī
prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
Gaisa kondicionēšanas principu un pamatzināšanu apguve. Gaisa kondicionēšanas
sistēmas ir neatņemama ēku sastāvdaļa, kas nepieciešama arī augstas kvalitātes produktu
ražošanā, kur nepieciešama precīza telpu gaisa kvalitāte. Gaisa kondicionēšanas sistēmas ir
arī vienas no galvenajām enerģijas patērētājām būvindustrijā. Priekšmets attīsta: izpratni par
gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību nodrošinot telpu gaisa temperatūru un mitrumu;
sistēmu pamatelementu darbību; sistēmu slodžu noteikšanu un darbības stratēģiju.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas:
1. Sausa gaisa īpašības
2. Ūdens tvaika īpašības
3. Sausa gaisa un ūdens tvaika maisījuma īpašības
4. I-d diagramma
5. Mitra gaisa parametru noteikšana pēc I-d diagrammas
6. Sildīšana
7. Dzesēšana
8. Mitrināšana
9. Sausināšana
10. Sajaukšana
11. Gaisa stāvokļa izmaiņas iespējamie virzieni
12. Gaisa sildīšana un dzesēšana
13. Gaisa apstrāde, kontaktējot to ar ūdeni
14. Sprauslu kameras
15. Centrbēdzes ūdens izsmidzinātāji
16. Aparāti ar kontakta slāņiem
17. Putu aparāti
18. Sekundārā mitrināšana
19. Mitrināšana ar tvaiku
20. Kontaktēšana ar pārkarsētu ūdeni
21. Adsorbentu
22. Absorbenti
23. Noplūdes gaisa siltuma un mitruma utilizēšana
24. Rekuperatori
25. Rotējoši reģeneratori
26. Gaisa attīrīšana no putekļiem un baktēijām
27. Eļļas filtri
28. Sintētiska auduma filtri
29. Elektrofiltri

30. Gaisa dezodorēšana
31. Gaisa jonizēšana
32. Gaisa kondicionēšanas sistēmas
33. Vienzonas sistēmas
34. Taisnplūsmas sistēmas
35. Sistēmas ar pirmo recirkulāciju
36. Sistēmas ar divām recirkulācijām
37. Sistēmas, kuras regulē pēc optimālo režīmu metodes
38. Sistēmas ar recirkulāciju
39. Taisnplūsmas sistēmas
40. Sistēmu klasifikācija
41. Sprauslu kameras apvadlīnijas ierīkošana
42. Paralēlo plūsmu princips
43. Daudzzonu sistēmas
44. Divzonu sistēmas
45. Vienkanāla sistēmas ar temperatūras pielāgotājiem
46. Vienkanāla sistēmas ar vietējo recirkulāciju
47. Divkanālu sistēmas
48. Augstspiediena sistēmas
49. Gaisa kondicionētāju konstrukcijas
50. Sekundārā kalorifera siltumapgāde
51. Pasākumi pret kaloriferu aizsalšanu
52. Aukstuma avoti
53. Divpakāpju adiabātiskās dzesēšanas sistēmas
54. Kompresijas mašīnas
55. Tvaika ežekcijas mašīnas
56. Absorbcijas mašīnas
57. Siltuma sūkņi
58. Saldēšanas mašīnu ūdensapgāde
59. Gaisa kondicionanas sistēmu aukstumapgādes shēmas
60. Aukstuma akumulatori
61. Centralizētās aukstumapgādes sistēmas
62. Gaisa sadales principiālās shēmas
63. Pieplūdes gaisa sadalītāju konstrukcija un aprēķins
64. Trokšņu slāpēšana
65. Gaisa kondicionēšanas sistēmu automātiskā regulēšana
66. Regulējošo elementu izvēle
67. Telpas gaisa parametru izvēle
68. Optimālais gaisa sastāvs
69. Gaisa tīrība
70. Komforta gaisa kontrolēšana
71. Tehnoloģiskā gaisa kondicionēšana
72. Siltuma pieplūde caur necaurspīdīgām robežojošām konstrukcijām
73. Siltuma pieplūde caur ēkas iekšējām konstrukcijām
74. Siltuma pieplūde caur stiklotām virsmām
75. Pasākumi saules starojuma siltuma samazināšanai

76. Gaismas ķermeņu izdalītais siltums
77. Cilvēku izdalītais siltums un mitrums
78. Nepieciešamā sistēmas ražīguma noteikšana
79. Āra gaisa aplēses parametru noteikšana
80. Nepieciešamais āra gaisa daudzums
81. Maksimālā aukstuma patēriņa noteikšana
82. Dzīvojamās ēkas
83. Administratīvās ēkas un viesnīcas
84. Slimnīcas
85. Skaitļošanas centri
86. Gaisa kondicionēšanas sistēmu ekonomika
87. Kapitālieguldījumu aptuvena noteikšana
88. Ekspluatēšanas izdevumu aprēķināšana
89. Gaisa kondicionēšanas sistēmu regulēšana un apkalpošana
90. Gaisa kondicionēšanas sistēmu apkalpošanai nepieciešamie mērinstrumenti
Obligātā literatūra
1. Ķigurs J. Ventilācija. //Rīga: Liesma, 1976. –215 lpp.ar il.
2. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. //Rīga: Liesma, 1975. –256
lpp.ar il.
3. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1.un 2. daļa.//Rīga: Zvaigzne
ABC, 1995. -330 lpp. ar il.
Papildus literatūra
5. ASHRAE Handbooks – Fundamentals 2005, HVAC Systems and Equipment 2004,
HVAC Applications 2003, Refrigeration 2002.
6. Eugene A.Avallone; Theodore Baumeister III
Marks’ Standard Handbook for
Mechanical
Engineering
F. Porges
HVAC Engineer’s Handbook 10 th edition
7. R.W. Haines; C.L. Wilson HVAC Systems Design handbook 3rd edition
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Programma izstrādāta SGV katedrā (katedras vadītājs prof., Dr.sc.ing.prof. E.Dzelzītis )

Izstrādāja:
Recenzenti:

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis
????

Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē 2006.
gada12.decembrī, protokols Nr. 03/06

Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā,
elektrotehnikā, siltumfizikā, teorētiskajā mehānikā, celtniecības tehnoloģijā, kā arī prasmei
patstāvīgi strādāt ar ieteikto vai pieejamo literatūru un cita veida informāciju.
Priekšmeta mērķis ir:

• iepazīties ar santehniskās montāžas darbos pielietojamajiem jaunākajiem un
perspektīvākajiem materiāliem un to efektīvas pielietošanas paņēmieniem un dot
izpratni par katras atsevišķas metodes un paņēmiena salīdzinošām priekšrocībām un
trūkumiem;
• apgūt izpratni par santehnisko sistēmu izbūves un ekspluatācijas dažādiem
jaunākajiem un jau zināmajiem paņēmieniem un to salīdzinošām priekšrocībām un
trūkumiem;
• dot priekšstatu par veicamo santehnisko montāžas, ekspluatācijas un remontu darbu
salīdzinošām izmaksām un to realizācijai nepieciešamo laiku katram paņēmienam
atsevišķi;
• apgūt spēju izvērtēt montāžas izmaksu un sistēmu ekspluatācijas izdevumu
sadalījumu, pielietojot dažādus atšķirīgus montāžas un sistēmu ekspluatācijas
paņēmienus.
Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Ievads. Mācību priekšmeta apgūšanai nepieciešamās iepriekš jau mācītās
informācijas un zināšanu īss atkārtojums un studentu priekšzināšanu kvalitātes konstatācija
Darbos pielietojamie materiāli un instrumenti. Sistēmu montāžai nepieciešamie
materiāli, detaļas, to pielietojamība un ekonomiskais pamatojums pie dažādiem objektu
izbūves apstākļiem. Instrumenti montāžas darbu veikšanai un to klasifikācija, efektivitātes un
to izmaksu salīdzinājums
Apkures un VGKS montāža, palaišana un ekspluatācija. Dažādu santehnisko
sistēmu montāžas apjomi, tās īpatnības dažādu pielietojamo materiālu gadījumos. Sistēmu
montāžas izmaksu optimizācija, ievērtējot reālos konkrētā projekta apmaksas apjomus.
Sistēmu palaišana, regulēšana un nodošana ekspluatācijā.
Sistēmu pareizas ekspluatācijas pamati un īpatnības ekstremālos u.c. apstākļos.
Pabeigtu sistēmu pareizas ekspluatācijas nosacījumi. Sistēmu ekspluatācija apkalpojamā
objekta komforta un ekonomijas apstākļiem. Avārijas apstākļi, automātiskās aizsardzības
režīmi un reakcija uz iekārtu turpmāko iespējamo ekspluatāciju. Apkures un VGKS
ekspluatācijas un neatkarīgu servisa dienestu struktūru veidi un to funkcionēšanas
organizācijas īpatnības. Servisa dienestu darbība, apkalpojot sistēmas pēc avārijas situāciju
rašanās.
Atkarībā no studiju formas un saskaņā ar katedras lēmumu var paredzēt, ka dažas no
priekšmeta programmas nodaļām studējošie apgūst patstāvīgi no literatūras.

Obligāta literatūra
Отопление/В.Н.Богословскийб и др.; Под ред. И.Г.Староверова 4-е
Izmantojamā literatūra
1. Внутренние санитарно-технические устройстваюю В двух частях. Часть II.
Вентиляция и кондиционирование воздуха: М: Стройиздат, 1977.
2. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. I.
Отопление/В.Н.Богословскийб и др.; Под ред. И.Г.Староверова 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.: ил.
3. Справочник мастера – строителя/В.А. Анзигитов,А.Котов и др., Под
ред.Д.В.Коротеева. – 2 – е изд., - М.: Стройиздат, 1989. – 544 с., ил.

4.*BUNDLE: PLUMBING
Edition:
Author(s): SMITH, LEE; A/

5.Building Technology:
Edition:
Author(s):
ISBN:
Format: Hardcover
Pub. Date: 2/1/1997
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PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM
ALTERNATĪVIE ENERĢIJAS AVOTI ĒKU SILTUMAPGĀDEI

Apjoms: 4 Latvijas kredītpunkti jeb 6 ECTS kredītpunkti
Pārbaudes forma: kursa darbs un eksāmens

Rīga, 2006
Programma mācību priekšmetam „Alternatīvie enerģijas avoti ēku siltumapgādei”

Programma izstrādāta Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā (katedras vadītājs prof.,
Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis)

Izstrādāja: Prof., Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs, Dr.sc.ing. Ināra Škapare

Recenzenti: ........................................................................

Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē
2006. gada _____. __________________ , protokols Nr. ________________
Programma mācību priekšmetam „Alternatīvie enerģijas avoti ēku siltumapgādei”
Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām fizikā un siltumapgādē
un būvniecības siltumfizikā, kā arī prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
•
•
•
•

dot izpratni par enerģētikas nozīmi valstī;
dot priekšstatu par alternatīviem energoresursiem;
dot priekšstatu par alternatīvās enerģijas izmantošanu ēku siltumapgādei;
izstrādāt kursa darbu.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Ievads. Enerģētikas nozīme valstī. Enerģijas patēriņš kā dzīves līmeņa rādītājs.
Enerģētikas un vides mijiedarbība. Latvijas enerģētikas pamatbāze, energobilance,
atjaunojamā enerģija Latvijas energobilancē. Likumdošana Latvijas enerģētikā.
Alternatīvie energoresursi un to pielietojums ēku siltumapgādei. Alternatīvā
apkure. Alternatīvo apkures sistēmu klasifikācija, to elementi, tehniski-ekonomiskais

salīdzinājums. Alternatīvās apkures resursi. Saules starojums. Saules starojums un tā
izmantošana enerģētikā. Saules bateriju (PV) – pielietošana un tehniski - ekonomiskais
vērtējums. Saules kolektori – izmantošana, aprēķins, konstrukcija. Saules kolektoru nozīme
enerģētikā, tehniski – ekonomiskais vērtējums. Saules apkures sistēmas. Saules enerģijas
izmantošanas pasīvie elementi, to arhitektoniskais noformējums un aprēķini. Saules enerģijas
uzkrāšanas veidi un iespējas. Vēja enerģija. Vēja enerģijas izmantošanas iespējas. Vēja
enerģijas izmantošanas tehniskās un ekonomiskās problēmas. Vēja izmantošanas prakse
pasaulē. Vēja enerģijas uzkrāšanas iespējas. Vēja iekārtu un elektrotīkla mijiedarbība.
Biomasas enerģija. Biomasas enerģija – izmantošanas iespējas. Biomasa –
Programma mācību priekšmetam „Alternatīvie enerģijas avoti ēku siltumapgādei”
alternatīvās apkures resurss. Biomasa – siltumapgādē un apkurē. Bioenerģija. Bioenerģijas
iegūšana un izmantošanas iespējas. Biodegvielu

iegūšanas

veidi,

izmantošanas iespējas siltumapgādē. Siltumsūkņi. Kompresora tipa siltumsūkņi. Absorbcijas
tipa siltumsūkņi. Iekārtu aprēķini, uzstādīšanas veidi, tehniskie risinājumi un iespējas Latvijā.
Ekonomiskais izvērtējums un salīdzinājums ar citām siltumapgādes iekārtām. Biogāze.
Biogāzes iegūšana un izmantošana. Biogāzes tehniski-ekonomiskais izvērtējums. Biogāzes
iegūšanas iespējas Latvijā, to tehniskie risinājumi un finansu aspekti. Biogāze un vide.
Ģeotermālā enerģija. Ģeotermālās
enerģijas izmantošanas iespējas. Ģeotermālie ūdeņi Latvijā. Iekārtas un tehniskie risinājumi
ģeotermālās enerģijas izmantošanai. Ģeotermālo ūdeņu izmantošanas iespējas Latvijā.
Hidroenerģija. Hidroenerģijas izmantošana. Elektroenerģijas izmantošana siltumapgāde.
Elektroapkures sistēmas un elementi, to aprēķini. Tehniski-ekonomiskais vērtējums.
Enerģētika un vide. Enerģētikas iedarbība uz vidi. Atjaunojamie energoresursi vides
kvalitātes uzlabošanai. Alternatīvas apkures sistēmas un to mijiedarbība ar vidi. Vides
piesārņojuma samazināšanas iespējas.

Praktiskie darbi:
Kursa darbs
Obligāta literatūra
1. J.Barkāns “Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi” – Rīga, 1997.

2. J.Barkāns ” Enerģijas racionāla izmantošana” – Rīga, RTU Izdevniecība, 2003.
3. Werner Weiss “Solar Heating Systems for Houses” - James & James, London, 344
pages. 2002.
Papildus literatūra
1. A.Kalniņš „Biodegviela ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā”. Rīga, 2005, 167
lpp.
Programma mācību priekšmetam „Alternatīvie enerģijas avoti ēku siltumapgādei”
2. Lars Andren „Solar installations Practical applications for the Build Environment” –
James & James, London, 130 pages.
3. Carriere, Dean. Solar houses for a cold climate: A detailed study of 26 solar heated
houses/Phot. By Freser Day.-Toronto:Willy, cop. 1980. – 279 p., ill. – uz grāmatas
muguras aut.: Carriere, Day. Bibliogr.: 274 -275. lpp.
4. J.Dirba, N.Levins, V.Pugačevs „Vēja enerģijas elektro-mehāniskie pārveidotāji”. RTU
Izdevniecība, Rīga, 2006, 309 lpp.
5. Latvian – Danish seminar on „Groundwater and geothermel energy. (1994: Jurmala)”
6. У.Бекман, С.Клеийн, Дж.Даффи. Расчет систем солнечного теплоснабжения. –
Москва, Наука, 1986 – 89 с.
7. С.Удел. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. – Москва,
Знание, 1980 – 88 с.
8. http://shop.altenergystore.com/
9. Žurnāls ”Enerģētika un automatizācija”, http://www.baltenergy.com
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Programma mācību priekšmetam
________________________________________
“Siltuma avoti ēku apkurei”

Programma izstrādāta (Katedras vadītājs: Prof. Dr. sinc. ing. Egīls Dzelzītis)
Izstrādāja: Prof. Dr. hab. ing. A. Krēsliņš.

Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē
2006. gada septembrī. Protokola Nr.

Programma mācību priekšmetam “Siltuma avoti ēku apkurei”
Prasības studiju iesākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā,
vispārējā siltumtehnikā, hidraulikā (plūsmas mehānikā) un aerodinamikā, kā arī prasmes
patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
• dot zināšanas par siltuma avotiem ēku apkurei, par to projektēšanu, sākot ar siltuma
avota uzstādītās jaudas aprēķinu. Šīs jaudas optimizāciju, kurināmo izvēli, katlu (siltuma
ģeneratoru) un palīgiekārtu izvēli;
• dot priekšstatu par siltuma avotu ēku apkurei piegādājamās siltuma enerģijas
izmaksu aprēķinu.
Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Siltuma avoti ēku apkurei. Vēsturiskā attīstība. Mūsdienu siltuma avoti ēku apkurei.
Ēku siltuma avotu projektēšana. Ēku siltuma enerģijas patēriņu aprēķins. Ēku siltuma
apgādes risinājumu izvēle. Siltuma avota uzstādītās jaudas noteikšana un optimizācija.
Siltuma avota uzstādītās siltuma enerģijas patēriņa režīms un grafiks − diennakts, mēneša,
gada.
Kurināmā izvēle siltuma avotam. Kurināmā veidi. To raksturojums. Izvēles kritēriji
− cena, piegādes drošība ilgtermiņā. Kurināmā patēriņi. Stundas maksimālais mēneša un
gada patēriņš. Piegāde un uzglabāšana. Rezerves − avārijas kurināmais.
Siltuma avota funkcionālā shēma. Siltuma nesēja temperatūras izvēle. Temperatūras
grafiks. Katli − siltuma ģeneratori un palīgiekārtas. To izvēle. Cauruļvadu sistēmas
hidrauliskais aprēķins. Kurināmā sadedzināšanai nepieciešamais gaisa daudzums. Tā padeves
organizācija. Sadedzināšanas procesā radušos dūmgāzu daudzums. Dūmgāzu izvadīšana.
Dūmgāzu novadīšanas trakts − “katls − rovis − dūmenis”. Dūmeņa augstums − vilkmes
aprēķins. Jēdziens par aerodinamisko ēnu un tās ietekme uz vilkmi.
Siltuma avotu izvietojums ēkā. Drošības prasības. Siltuma avota izmaksu aprēķins.
Siltuma avota izstrādātās siltuma enerģijas vienības izmaksas aprēķins.
Praktiskie darbi.
Studiju darba − siltuma avoti ēku apkurei, izstrādāšana (skiču projekta stadijā) ar
paskaidrojumu rakstu, aprēķiniem un tehniskiem rasējumiem.
Obligātā literatūra.
1. Lekciju konspekti.
2. Katlu māju projektēšanas pamati. J. L. Gusevs (kr. val.) 290 lpp.
3. Siltumapgāde.
V. J. Kozins, T. A. Levina, A. P. Markovs,
M. B. Proņina (kr. val.) 397 lpp. M − 1980.
Papildliteratūra.

1. Siltumtehniskie aprēķini piemēros.
J. Nagla, P. Saveļjevs, A. Cars (latv. val.) Rīga.
1982. g. 292 lpp. Zvaigzne.
2. Kurināmā sadedzināšana.
A. Ziņģītis (latv. val.)
Rīga. 1963. g. 211 lpp. LVI
3. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas.
Rīga. 1980. g. 455 lpp. Zvaigzne
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Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā un
ķīmijā, kā arī prasmei pastāvīgi strādāt ar tehnisko un zinātnisko literatūru.

Priekšmeta mērķis ir:
•

dot izpratni par gaisa attīrīšanas uzdevumiem un pētīšanas metodēm;

•

apgūt gaisa attīrīšanas pamatprincipus un uzdevumus;

•

dot priekšstatu par gaisa un tā piesārņojuma ķīmisko sastāvu;

•

apskatīt gaisa attīrīšanas normatīvo bāzi Latvijā un pasaulē;

•

parādīt gaisa attīrīšanas lietošanas piemērus ēku inženiersistēmu aprēķinos.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas
1. Telpas gaisa kvalitāte
1.1. Ievads
1.2. CO2 līmenis
1.3. Prasības telpas gaisa kvalitātei
1.4. Gaisa piesārņojuma avoti
1.5. Gaisa kvalitātes novērtēšana
1.6. Termins – “Sick Building Syndrom”
1.7. Termins – “Tight Building Syndrom”
1.8. Gaisā esošās infekcijas
1.9. Mikrobiloģija - alergēni
1.10.
Mikrobioloģiskais piesārņojums
1.11.
Smakas
1.12.
Profilaktiskie pasākumi

2. Gaisa piesārņojums
2.1. Tīrs gaiss
2.2. Tvaiki un gāzes
2.3. Putekļi
2.4. Putekšņi
2.5. Kondensāta daļiņas
2.6. Radioaktivitāte
2.7. Piesārņojuma mērīšana
2.8. Piesārņojuma emisija
3. Gaisa filtri

3.1. Ievads
3.2. Pamatterminoloģija
3.3. Gaisa filtra definīcija
3.4. Gaisa piesārņojums
3.5. Putekļu daļiņu izmēri
3.6. Daļiņu sadalījums
3.7. Putekļu koncentrācija
3.8. Gaisa filtru tehniskie dati
3.9. Ražīguma novērtēšana – filtru klases
3.10.
Filtru iedalījums klasēs
3.11.
Pārbaudes metodes
3.12.
Gaisa filtru pārbaude pēc DIN 24185
3.13.
Filtru pārbaudes norise
3.14.
Dažādu filtru lietošana ar atšķirīgu filtrēšanas
efektivitāti, atbilstoši EN 779
3.15.
„Absolūtie“ filtri
3.16.
„Absolūto“ filtru iedalījums pēc filtrēšanas pakāpes
3.17.
Ražošanā esošais filtru tehniskais izpildījums
3.18.
Filtru paklāji, ruļļi
3.19.
Filtru cilindri
3.20.
Filtru materiāla stiprināšanas rāmji
3.21.
Filtru plāksnes, šūnas
3.22.
Kabatu filtri
3.23.
Filtru elementi
3.24.
„Absolūto“ filtru šūnas
3.25.
Patrontipa filtri
3.26.
Filtru sienas un filtru griesti
3.27.
Ruļļu filtri
3.28.
Filtri gaisa vadā
3.29.
Elektriskie filtri
3.30.
Gaisa filtru kombinācijas
3.31.
Filtru novietojums sistēmā un gaisa plūsmā
4. Putekļu atdalītāji
4.1. Prasības
4.2. Izveidojums
4.3. Putekļu nosēšanās kameras
4.4. Centrbēdzes tipa
4.5. Filtrēšanas tipa
4.6. Veidi
4.7. Putekļu filtri periodiskai darbībai
4.8. Putekļu filtri nepārtrauktai darbībai
4.9. Filtra materiāla izvēle
4.10.
Mitrie putekļu atdalītāji
4.11.
Elektrofiltri

4.12.
Norādījumi pareizai putekļu atdalītāja izvēlei
4.13.
Putekļu transporta aprīkojums
4.14.
Ugunsdrošība un sprādziendrošība gaisa filtrēšanas
procesos
Laboratorijas darbi
Gaisa attīrīšanas veida un filtru izvēle, atkarībā no gaisa piesārņojuma
Spiediena zudumu noteikšana gaisa filtrā
Praktiskie darbi
Gaisa piesārņojuma koncentrācijas aprēķins

Atkarībā no studiju formas un saskaņā ar katedras lēmumu var paredzēt, ka dažas no
priekšmeta programmas nodaļām studējošie apgūst patstāvīgi
Obligātā literatūra
1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija, 1995, Riga: Zvaigzne ABC, (168 lpp.
2. daļa );
Papildus literatūra
1.
2.
3.
4.

MK noteikumi Nr.286. Par gaisa kvalitāti, - 02.07.2002
Brauer H. Air pollution control equipment. – Berlin: Heidelberg, 1981. – 110 p.
Butler D. J. Air pollution chemistry. – New York: Academic press, 1979. – 600 p.
Goodfellow H, Tähti E. Industrial ventilation design guidebook. – San Diego: Academic
press, 2001. – 1519 p.
5. MUERMANN H. Lufttechnische Anlagen fuer Gewerbebetriebe. - Heidelberg : C.F.
Mueller, 2001. - 344 s.
6. Уайт В. Проектирование чистых помешений.- Москва: 2004.- 360 c.
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1.1. Priekšmeta anotācija
Priekšmeta „APKURE” mērķi ir: dot izpratni par apkures sistēmu elementiem, apkures
sistēmu klasifikāciju; apgūt apkures sistēmu projektēšanas principus sākot no
siltumtehniskiem aprēķiniem, beidzot ar iekārtu izvēli; kā arī iepazīstināt ar katlu mājas un
siltummezgla pamatiekārtām. Ievadlekcijā studenti tiek iepazīstināti ar apkures sistēmu
vēsturi, apkures veidiem, dažādu apkures sistēmu priekšrocībām un trūkumiem. Mācību gaitā
studentiem ir jāapgūst projektēšanas uzdevuma sastāvdaļas, siltumtehnisko aprēķinu
pamatprincipus, hidrauliskus aprēķinus, iekārtu izvēles nosacījumus un to vadības principus.
Labākai priekšmeta izpratnei ir ieteicams studentu patstāvīgais darbs ar literatūru. Strādājot
pie kursa darba ir nepieciešams izmantot Latvijas būvnormatīvus. Mācību priekšmeta kursa
beigās, pēc kursa darba nodošanas, ir paredzēts eksāmens, kurā tiek noskaidrots studentu
zināšanu līmenis.

1.2. Summary
The targets of discipline „HEATING” are: to give understanding about elements of heating
system, classification of heating systems, to master design principles of heating system,
beginning with heat engineering calculations and ending with selection of equipment and
devices; and also to acquaint students with boiler house / heat substation basic equipment. On
the introductory lecture students will be introduced to the history of heating systems,
modifications of heating, advantages and disadvantages of different kind of heating systems.
During the training course students have to master design objectives of component, main
principles of heat engineering calculations, hydraulic calculations, specifying of main
equipment and it’s control management. For better understanding of discipline it is advisable
self-dependent work of the students with literature. During the work on the course paper it is
necessary to use Latvian building norms and regulations. At the end of the training course,
after handover of course paper there is envisaged examination, where knowledge level of the
students will be defined.

2. Priekšmeta sadalījums
Lekcijas:
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Temats
Vēsture. Apkures sistēmu veidi, klasifikācija un to pielietojums šodien.
Apkures sistēmu izvēle. Galvenie sistēmas elementi. Sistēmu drošība. Ūdens,
tvaika un gaisa apkure. Vietējas apkures sistēmas, ierīces. Elektriskā apkure.
Konvekcijas un radiācijas apkure. Prasības pret apkures iekārtam. Siltumnesēju
veidi, to raksturojums. Dažādu apkures sistēmu priekšrocības un trūkumi.
Sistēmu salīdzinājuma kritēriji. Efektivitāte, tehniskā pilnveide. Drošība.
Ekonomiskie radītāji. Pārskats par ieteicamo literatūru.
Apkures sistēmu projektēšanas uzdevums. Ārā gaisa un telpu iekšēja gaisa
aprēķina parametri. Apkurināmas ēkas siltumrežīms. Komforta sajūtas
nosacījumi. Aprēķina nosacījumu izpildes nodrošināšana. Apkures sistēmas
siltumjauda.
Siltuma zudumu aprēķins. Projektēšanas normas. Siltumenerģijas aprēķins
infiltrācijas gaisa uzsildīšanai. Siltuma pieplūde no cilvēkiem, no sadzīves un
ražošanas iekārtam. Siltumenerģijas patēriņš apkures sezonā. Ugunsdrošības
normas apkures sistēmu projektēšanai.
Ūdens apkures sistēmu shēmas – augšējā un apakšējā sadale, strupceļa un
līdzgaitas, atgaisošanas principi. Horizontālās atsevišķu dzīvokļu sistēmas no
stāvvada.
Hidrauliskais aprēķins. Uzdevumi un aprēķinu principi. Dažādu apkures sistēmu
aprēķinu īpatnības. Lineārie un vietējie spiediena zudumi. Armatūras un
sildķermeņu spiediena zudumi. Viencauruļu un divcauruļu sistēmas aprēķinu
atšķirība. Galvenās sistēmas cilpas izvēle un aprēķins. Cauruļvadu diametru
noteikšana.
Katlu mājas. Veidi un ražošanas kategorija pēc ugunsdrošības normām.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Katlumāju shēmas. Apzīmējumi. Katla uzbūve, darbības principi, izvēles
nosacījumi. Katlu jaudas noteikšana, katlu izvēle. Katlu iekārtu izvietošanas
iespējas ēkās. Prasības ēkām, kur izvieto katlus. Drošības ierīces katliem.
Atsevišķu kurināmā veidu īss raksturojums, to sastāvdaļas. Kurināmā
sadedzināšana. Sadegšanas siltums. Dūmgāžu novadīšana. Dūmeņa parametru
noteikšana. Drošības pasākumi dūmgāžu traktā.
Siltumizolācija katlu mājās. Gaisa padeve un nosūce katlu telpās.
Izplešanās trauku uzbūve, veidi, darbības principi, izvēles nosacījumi.
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra. Hidrauliskie sadalītāji. Trīsgaitas vārsti,
darbības principi, izvēles nosacījumi.
Sildķermeņi. Pamatprasības pret sildķermeņiem, iebūves nosacījumi.
Sildķermeņu klasifikācija. Sildķermeņu siltumatdeves koeficients. Sildķermeņa
sildvirsmas aprēķins. Sildķermeņu izvēle un izvietošana. Sildķermeņu
pievienošana pie cauruļvadiem viencauruļu un divcauruļu sistēmās. Sildķermeņu
siltumatdeves regulēšana. Sildkermeņu izvēle atkarībā no apkurināmo telpu
rakstura.
Cauruļvadi. Cauruļvadu izvietošana ēkās. Noslēgarmatūras izvietošana.
Termiskās izplešanās kompensācija. Cauruļvadu slīpums. Siltumnesēja kustības
ātrums cauruļvados. Cauruļvadu siltumizolācija, to veidi, raksturīpašības.
Apkures sistēmu ekspluatācija un apkope. Gaisa novadīšana no sistēmas.
Apkures sistēmu projektēšana. Būvprojektēšanas stadijas. Būvprojekta
sastāvdaļas, saturs un saskaņošana. Būvnormatīvi, kuri tiek izmantoti apkures
sistēmu projektēšanā. Ugunsdrošības normas un noteikumi apkures sistēmu
projektēšanā. Būvdarbu autoruzraudzība. Apkures sistēmu energoefektivitātes
paaugstināšana. Specifikācijas sastādīšana. LVS prasības tehniskā projekta
noformēšanā, saskaņā ar būvnormatīviem.
Siltummezgls (SM). Galvenie SM komponenti. SM principiālas shēmas. SM
montāža. Atkarīgā un neatkarīgā pieslēguma principiālās shēmas. SM
pamatiekārtu pārskats: siltummaiņi, sūkņi, regulējošā armatūra. SM kontūru
balansēšana.
Citas siltuma mezglu iekārtas: Elevators, boileri, akumulatori. Filtri, to uzbūve,
darbības principi, izvēles nosacījumi. Filtru tīrīšana. Manometrs. Manometra tilts
un pārslēgšana. Izplešanās trauks – pareiza ekspluatācija, drošības vārsts,
statiskais spiediens sekundārajā pusē. Spiediena starpības regulators – sākuma
uzstādījumi.
Siltummaiņi. Siltummaiņu uzbūve, darbības princips, izvēles nosacījumi.
Karstā ūdens siltummainis. 6 pievienojumi karstā ūdens siltummainī, divpakāpju
sildīšanas princips. Pārkarsēšanas risks karstā ūdens pusē. Kā piemērot un uzturēt
pareizas temperatūras programmu.
Apkures siltummainis. Kā aizsargāt apkures siltummaini pret sliktas kvalitātes
ūdeni. Siltummaiņa marķēšana.
Sūkņu izvēles nosacījumi pēc apkures slodzes, apkures kontūra, spiediena
krituma. Spiešanas augstums un caurplūde. Atgaisošanas nozīme. Sūkņu
parametru uzstādīšana.
Regulējošā armatūra. Divu kontūru regulators. Dažādas pielietojuma iespējas
abām cilpām – karstajam ūdenim un apkurei. Vārstu piedziņu rokas vadības

12.

13.
14.
15.
16.

iespējas. Galveno parametru nozīme un mainīšana regulatorā. Apkures līknes un
karstā ūdens temperatūras uzstādīšana.
Piedziņa/regulējošais vārsts. Darbības principi. Izvēles nosacījumi. Piedziņas
darbības laiks – atšķirība starp apkures un karstā ūdens piedziņām. Piedziņas
pievienojums vārstam.
Tvaika apkure. Pamatjēdzieni par tvaiku, kā siltumnesēju. Augstā un zemā
spiediena tvaika apkures sistēmas. Tvaika apkures pamatshēmas. Hidrauliskais
aprēķins.
Gaisa apkure. Gaisa apkures priekšrocības un trūkumi. Sistēmu klasifikācija.
Siltā gaisa padeve telpās. Gaisa aizkari.
Staru apkure. Augstas temperatūras paneļi, gāzes degļi pie griestiem, to
aprēķini, konstrukcijas. Staru apkures paneļu siltuma atdeves aprēķins.
Grīdas apkure - ūdens un elektriskā. Grīdas apkures siltumtehniskie un
hidrauliskie aprēķini. Cilpu balansēšana.
Vietēja apkure. Krāsnis, plītis, kamīni. Klasifikācija. Izvietojumu nosacījumi.
Ugunsdrošības noteikumi.

Praktiskie darbi:
Siltuma zudumu aprēķins.
Hidrauliskais aprēķins.
Apkures sistēmu pamatelementu izvēle.
Kursa darbs:
Privātmājas tehniskā projekta izstrāde.
Projekta teksta lapu saturam un rasējumu noformēšanai ir jābūt saskaņā ar LBN 20201. Projekta saturs:
1) Titullapa;
2) Kursa darba uzdevums;
3) Vispārējie dati (projekta saturs, paskaidrojošais raksts, datu lapas, būvprojekta
vadītāja apliecinājums, rakstlaukums);
4) Siltumtehniskie un hidrauliskie aprēķini;
5) Apkures sistēmas plāni, nepieciešamie griezumi un mezgli;
6) Aksonometriskās shēmas;
7) Katlu apsaistes mezgla / siltummezgla principiālas shēmas;
8) Katlu mājas plāns ar iekārtu izvietojumu, shematisko maģistrālo cauruļvadu
sadalījumu;
9) Materiālu specifikācijas;
10) Papildus materiāli (izvēlēto iekārtu tehniskie dati utt.).

Pārbaudes veids:
Kursa darbs un eksāmens.

3. Literatūra
1. Akmens, P., Krēsliņš, A. “Ēku apkure un ventilācija”, I. daļa, Rīga, “Zvaigzne
ABC”,1995- 166.lpp
2. Dzelzītis, E. „Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācjas pamati”, Rīga,
2005 – 416.lpp.
3. Сканави А.Н.,Махов Л.М. „Отопление” 2002. - 288 c.
4. A.K. Андреевский. „Отопление” М. –1974 –364 с.
4. Tehniskais nodrošinājums
1. Datorklase.
2. Atbilstošo aprēķinu / iekārtu pielasīšanas programmu nodrošinājums.

Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM

BŪVNIECĪBAS SILTUMFIZIKA
Apjoms – 4 Latvijas kredītpunkti jeb 6 ECTS kredītpunkti
Pārbaudes forma – ieskaite un eksāmens

Rīga, 2006

Programma izstrādāta siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā (katedras vadītājs Dr.sc.ing. Egils
Dzelzītis)

Izstrādāja:

M.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs, Dr.habil.sc.ing. Andris Krēsliņš

Recenzenti: Dr.sc.ing. Visvaldis Vrubļevskis

Programma akceptēta

Prasības studiju sākšanai:
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā un fizikā, kā
arī prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:

• dot izpratni par siltuma vadīšanas procesiem;
• apgūt siltuma caurlaidības koeficienta noteikšanas pamatprincipus;
• dot priekšstatu par tvaika difūziju caur norobežojošām konstrukcijām un konstrukciju
mitruma režīma novērtēšanas paņēmieniem;
• parādīt ēkas siltuma zudumu normēšanas principus.
Priekšmetā aplūkojamās tēmas:
Ievads. Siltuma vadīšanas procesa būtība. Siltuma vadāmība, konvekcija, radiācija.
Siltuma caurlaidības koeficienta un termiskās pretestības jēdzieni. Virsmas termiskā
pretestība, siltuma atdeves (uztveres) koeficienti. Būvmateriālu īpašības. Siltumvadītspējas
koeficienta noteikšana saskaņā ar LBN 002-01.
Konstrukcijas, kas ir saskarē ar āra gaisu. Siltuma caurlaidības koeficients
noteikšana. Konstrukcijas ar homogēniem slāņiem. Konstrukcijas ar negomogeniem slāņiem.
Nehomogēnas konstrukcijas termiskās pretestības noteikšana. Situma caurlaidības
koeficienta korekcijas. Gaisa slāņi.
Ēkas elementi, kas atrodas saskarē ar zemi. Siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana
būvelementiem, kas ir saskarē ar zemi. Grīdu uz grunts siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana.
Siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana apkurinātiem pagrabiem. Siltuma caurlaidības koeficienta
noteikšana neapkurinātiem pagrabiem. Siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana daļēji apkurinātiem
pagrabiem. Termiskās mijiedarbības koeficients.
Konstrukcijas ar termiskiem tiltiem. Viendimensiju un daudzdimensiju siltuma plūsmas.
Termiskie tilti un to aprēķina paņēmieni. Datorprogrammas izmantošana. Kvazihomogēna slāņa
jēdziens.

Logu, durvju un slēģu siltumtehniskās īpašības. Logu siltuma caurlaidības
koeficienta noteikšana. Stiklojuma situma caurlaidības koeficients, rāmju siltuma
caurlaidības koeficents. Slēģi un žalūzijas. Papildus termiskā izturība. Gaisa caurlaidības
klases noteikšana.
Ēkas siltuma zudumu normēšanas principi. Prasības atsevišķām norobežojošām
konstrukcijām un ēkai kopumā. Norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta
normatīvās un maksimālās vērtības. Ēkas siltuma zudumu koeficients. Ēkas siltuma zudumu
noteikšana.
Mitrs gaiss. Gaisa relatīvais mitrums, parciālais spiediens, ar ūdens tvaikiem
piesātināta gaisa parciālais spiediens. Temperatūras un piesātinātā ūdens tvaika spiediena
sadalījums konstrukcijā. Mitruma kondensācija uz virsmas. Temperatūras faktors uz iekšējas
virsmas. Sēnīšu augšanas un korozijas riska novērtējums. Aprēķina paņēmieni. Konstrukcijas
mitruma režīma novērtēšana. LBN 002-01 prasības mitruma režīma novērtēšanai.
Mitruma režīma novērtēšana. Mitruma režīma novērtēšana saskaņā ar Fokina
metodi. Materiāla tvaika caurlaidības koeficients. Parciālā spiediena sadalījums konstrukcijā.

Kondensācijas zona. Tvaika pretestības faktors un materiāla ekvivalentais gaisa slāņa
biezums. Mitruma režīma aprēķini saskaņā ar EN ISO 13788.
Telpu mikroklimats. Ēkas gaiscaurlaidība. Siltuma noturība. Materiālu siltuma
apguves spēja. Konstrukciju masivitātes ietekme uz telpu mikroklimatu.

Praktiskie darbi:
Nehomogēnas konstrukcijas termiskās pretestības noteikšana.
Ēkas siltuma zudumu koeficients.
Mitruma režīma novērtēšana konstrukcijā pēc Fokina metodes.
Homogēnas konstrukcijas mitruma režīma novērtējums pēc EN ISO 13788.
Pelējuma sēnīšu augšanas un korozijas riska novērtējums saskaņā ar EN ISO 13788
Metāla konstrukcijas datoraprēķins.
Loga siltuma caurlaidības koeficienta noteikšana.

Obligāta literatūra:
1) Belindževa-Korkla O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini.
Metodiskie norādījumi LBN 002-01 izmantošanai. –Rīga: RTU, 2002. – 168 lpp.
2) O. Belindževa-Korkla. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem priekšmetā
„Būvniecības siltumfizika”, Rīga, RTU, 2004 – 84 lpp.
3) Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. – Rīga: RTU
izdevniecība, 2007. – 131 lpp.. – Nosaukums uz vāka un muguriņas: RTU
rekomendācijas būvnormatīva LBN 002-01 pielietošanai ēku projektēšanā un
būvniecībā.
Papildus literatūra
1) Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija, I. Daļa. -Rīga: “Zvaigzne ABC”,
1995.- 166 lpp.
2) Фокин К.Ф., Табунщиков Ю.А., Гагарин В.Г. Строительная теплотехника
ограждающих частей зданий. Изд. 5-e. - Москва: Авок-Пресс, 2006. – 256 с.
3) СНиП II-3-79** “Строительная теплотехника”, 1986. – с. 32.
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Programma mācību priekšmetam "
Siltumapgāde"
Programma izstrādāta: Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā
Katedras vadītājs: Prof. Dr. h.sc. ing. Egīls Dzelzītis
Izstrādāja: Doc. Dr. sc. ing. Visvaldis Vrubjevskis
Recenzents: Prof. Dr. h. sc. ing. Andris Krēsliņš

Programma akceptēta
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes
sēdē Protokols Nr.

Programma mācību priekšmetam "Siltumapgāde"
Prasības studiju uzsākšanai
Sekmīgai studiju darba uzsākšanai ir jābūt priekšzināšanām matemātikā,
fizikā, vispārējā siltumtehnikā un plūsmas mehānikā (hidraulikā), kā arī prasmei patstāvīgi
strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
-

dot zināšanas par ēku un būvju siltuma apgādes organizēšanu, siltuma

piegādes komponentā;
-

dot zināšanas par siltumapgādes sistēmu projektēšanu, izbūvi un

ekspluatāciju un pamatzināšanas par siltumapgādes ekonomiku.
Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Siltuma apgāde. Tās mērķi un uzdevumi. Attīstība. Siltuma enerģijas
patērētāji. To raksturojums. Siltuma apgādes sistēmas - centralizētā (CSAS), autonomā
(ASAS) un decentralizētā (DSAS). To raksturojums, shēmas. CSAS funkcionālā shēma un
tās elementi - siltuma avoti, siltuma pārvades - nogādes tīkli, siltuma ievada un regulēšanas
mezgli siltuma apgādes objektos.
Siltuma avoti -termoelektrocentrāles (TEC), termocentrāles (TC), katlu
mājas (KM) un siltuma ģeneratori (SĢ). To raksturojums.
Siltuma pārvades - nogādes tīkli. To iedalījums. Siltummezgli.
CSAS projektēšana. Ar siltumu apgādājamo objektu siltuma enerģijas
patēriņa aprēķini. Siltuma enerģijas patēriņa režīmi un patēriņa optimizācija ievērojot
patēriņa nevienmērību un nevienlaicīgumu. Aprēķina maksimālā patēriņa samazināšanas
iespējas - akumulācijas pielietošana. CSAS shēmas izvēle un tās izstrāde un aprēķins.
Temperatūras grafiks un tā izvēle. Patērētāju pievienojums CSAS. Tiešais un neatkarīgais.
Siltummezgli un to shēmas. Siltummezglu aprīkojums un to funkcijas. Siltuma nogādes
tīklu un to funkcionālo elementu projektēšana. Tīklu iebūvēs veids un izvietojums. Trase,
profils. Temperatūras deformāciju kompensācija. Siltuma tīklu hidrauliskais aprēķins.
Pjezometriskais grafiks. Siltuma tīklu cauruļvadu siltuma izolācija. Izolācijas materiāli,
konstrukcijas.
Siltuma zudumi siltuma apgādes tīklos. Aprēķins. To normēšana. Siltuma
izolācijas aprēķins. Siltuma apgādes ekonomika. No CSAS siltuma avota saņemtā un
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patērētājiem piegādātās siltuma enerģijas izmaksas. Apkures sezonā un gadā patērētās
siltuma enerģijas aprēķins. Patērētās siltuma enerģijas uzskaite.
Siltuma padeves regulēšana CSAS tīklos un siltummezglos. Kvalitatīva un kvalitatīvi kvantitatīvā.
CSAS siltuma tīklu un siltuma mezglu ekspluatācija. Hidrauliskais trieciens siltumtīklos un
aizsardzība pret to.
Tvaikapgāde.

Tvaika

patērētāji.

Tvaikapgādes

shēmas.

Tvaikapgādes

sistēmas

projektēšana. Tvaika parametri. Tvaika veldzēšana. Tvaika nogādes tvaikvadu un
kondensātvadu aprēķins.
Praktiskie darbi.
Studiju darbs - CSAS projektēšana. Ēku un būvju siltuma patēriņu aprēķins. CSAS aprēķina
patēriņa optimizācija. Siltumapgādes shēmas izvēle. Siltumapgādes tīklu hidrauliskais
aprēķins. Siltummezgla shēmas izstrāde, elementu izvēle un aprēķins. CSAS ekonomika.
Patērētājam piegādātās siltuma enerģijas izmaksas aprēķins.
Izmantojamā literatūra.
1.

Lekciju konspekti un metodiskais izdales materiāls studiju darba izpildei.

2.

Z. Šīraks. Siltuma apgāde. Rīga. 1973. g..

3.

А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н. Братенкова, Е. Н. Терлецкая.
«Теплоснабжение» 294 стр. СИ - Москва. 1982 г.

4.

M. Rubīna "Siltumapgāde". Rīga. 2002. g.

5.

Е. Я. Соколов «Теплофикация и тепловые сети». Москва. Энергоиздат. 1982 г.

6.

Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Москва.СИ1968 г.

7.

Centralizētās siltumapgādes rokasgrāmata. Eiropas Centralizētās siltuma apgādes
cauruļu ražotāju asociācija. 1997. g.

8.

Latvijas būvnormatīvs LBN 002 - 01 "Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika".

9.

Latvijas būvnormatīvs LBN 003 - 01 "Būvklimatoloģija".

10.

Latvijas Fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls. Publikācija – Centralizētās siltuma
apgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana. LZA. Rīga. 2007. 2.
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Programma izstrādāta Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā (katedras vadītājs prof., Dr. h.
sc. ing. E.Dzelzītis

Izstrādāja: Docents, Dr. sc. ing. Ivars Platais

Recenzenti:

Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē

Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā un
teorētiskajā mehānikā, kā arī prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru un datoru.
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Priekšmeta mērķis ir:
• dot zināšanas par gāzes piegādes sistēmām;
• apgūt gāzapgādes sistēmu projektēšanas pamatus;
• apgūt gāzapgādes sistēmās pielietojamo cauruļu, armatūras, iekārtu u.c. tehnisko
izstrādājumu sortimentu, atbilstību un izvēles nosacījumus;
• apgūt gāzesvadu sistēmu aprēķina metodes (dimensionēšanu, izturības aplēsi u.c.);
• dot priekšstatu par ārējo un iekšējo gāzapgādes sistēmu būvniecības tehnoloģiju;
• dot priekšstatu par sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu tehnisko ekspluatāciju.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Dabasgāzes piegādes shēma: iegūšana, transports, uzglabāšana, sadale un patērēšana
Terminoloģija un definīcijas. Gāzesvadu klasifikācija. Ārējie un iekšējie gāzesvadi.
Ārējie gāzesvadi: tērauda pazemes un virszemes vadu konstruēšanas un būves
noteikumi. Pielietojamās caurules, veidgabali, armatūra u.c. tehniskie izstrādājumi.
Speciālie gāzes ārējo sistēmu objekti: pārejas, šķērsojumi, mākslīgi pamatojumi,
slodzēšana u.c.
Ārējo tērauda gāzesvadu elementu savienošanas metodes: metināšana, atloku un vītņu
savienojumi. Konstruēšanas prasības. Metināto šuvju fizikālās un mehāniskās pārbaudes.
Kvalifikācijas prasības metinātājiem.
Tērauda gāzesvadu aizsardzība pret koroziju. Grunts, klejojošo strāvu un atmosfēras
iedarbība.
Pasīvā aizsardzība: pretkorozijas pārklājumi, izolējoši starpgabali, krāsojumi. Pretkorozijas
pārklājumu uzstrādes tehnoloģija un kvalitātes pārbaude.
Aktīvā aizsardzība: protektori, drenāžas, katodaizsardzība.
Tērauda gāzesvadu korozijas uzraudzība ekspluatācijas periodā.
Aizsargpotenciāls un tā nodrošinājums.
Polietilēna (PE) gāzesvadi: to priekšrocības, trūkumi un pielietojuma iespējas. PE caurules
un veidgabali: sortiments, tehniskās prasības, identifikācija. Elementu savienošanas
(metināšanas) metodes: ar saduršuvi, ar elektrosildāmo uzmavu.
Pazemes PE gāzesvadu konstruēšanas un būves noteikumi, tehnoloģija, izmēģinājuma
pārbaudes un pievienošana darbojošiem gāzesvadiem.
Ārējo pazemes un virszemes gāzesvadu projektēšana. Tehniskie nosacījumi. Plāns un
garenprofīls. Gāzes patēriņa aplēse. Zemspiediena tērauda gāzesvada izzara hidrauliskā
aplēses metode. Aplēses shēma un kopsavilkuma tabula. Pieļaujamie spiediena zudumi.
Aprēķina piemērs.
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Zemspiediena tērauda gāzesvada cilpas hidrauliskā aplēses metode. Pieļaujamie spiediena
zudumi un cilpas nesaiste. Aprēķina piemērs.
Vidējā un augstspiediena gāze vada hidrauliskās aplēses metode.
Pieļaujamie spiediena zudumi. Aprēķina piemērs.
Avārijas režīmu pārbaudes aplēse. Aprēķina piemērs.
PE gāzesvadu hidrauliskās aplēses metode. Aprēķina piemērs.
Gāzes spiediena reducēšana (pazemināšana) un automātiska regulēšana. Gāzes spiediena
regulēšanas iekārtas: MR, GRP, SGRP, GRI. Regulēšanas iekārtu klasifikācija,
vienkāršota tehnoloģiskā shēma un funkcionālā darbība. Tehnoloģiskās shēmas elementi.
GRP izvietojuma tehniskās prasības. Iekārtu sortiments un izvēle. Pārbaudes aprēķini un
montāžas tehnoloģija.
Gāzveida kurināmā sadedzināšana: reakcijas, metodes, gaisa patēriņš, dūmgāzes.
Degļu ierīces: funkcija, klasifikācija, konstrukcija, tehniskās prasības, piemērotība un
uzstādīšana.
Sadzīves tipa (mājturība) gāzes aparāti: klasifikācija, raksturlielumi, tehniskās prasības,
sortiments, izvēle.
Dūmgāzu novadīšanas principi no gāzes aparātiem. Dūmkanāla nepieciešamā šķērsgriezuma
aprēķins. Svaigā gaisa pievadīšana sadedzināšanas procesam. Gazificētu telpu ventilācija.
Gāzes sistēmas daudzdzīvokļu ēkās un individuālās mājās: shēma, tehniskās prasības,
materiāli, montāžas tehnoloģija, izmēģinājuma pārbaudes.
Daudzdzīvokļu ēkas gāzes sistēmas hidrauliskā aplēse: metode, aprēķina shēma,
kopsavilkuma tabula, hidrostatiskais spiediens, pieļaujamie spiediena zudumi, rezultātu
korektēšana. Aprēķina piemērs.
Publisku ēku un sīku komercpatērētāju gāzes sistēmas: shēmas, aparāti, tehniskās
prasības, montāžas tehnoloģija, izmēģinājuma pārbaudes.
Sistēmas hidrauliskā aplēse, ievērojot vietējās pretestības. Pieļaujamie spiediena zudumi,
rezultātu korektēšana. Aprēķina piemērs.
Rūpniecisku patērētāju un katlu māju gāzes sistēmas shēmas, iekārta, apsaiste, tehniskās
prasības, montāžas tehnoloģija, izmēģinājuma pārbaude.
Rūpniecisku gāzes sistēmu hidrauliskā aplēse: metode, kopsavilkuma tabula, pieļaujamie
spiediena zudumi, rezultātu korektēšana. Aprēķina piemērs.
Gazifikācijas būvprocess: projektēšana, konkursu organizēšana, būvmontāžas darbi,
autoruzraudzība un būvuzraudzība, sistēmas izmēģināšana un nodošana ekspluatācijā.
Gazifikācijas būvprojekta sastāvs, noformējums un projektētāja atbildība.
Materiāli, armatūra, aparāti, iekārta u.c. tehniskie izstrādājumi gazifikācijas sistēmām:
sortiments, piedāvājums, izvēle. Materiālu standarts un tehniskie noteikumi. Atbildība.
Eiropas normu prasības un CE marķējums.
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Materiālu specifikācija gazifikācijas būvprojektos.
Laboratorijas darbi:
-

Spiediena režīma noteikšana projektējamā gāzapgādes sistēmā;
Gāzesvadu hidrauliskās aplēses palīglīdzekļi, to izvēle un pielietošana;
Pētījumi par mākslīgā pamatojuma izveidošanu zem gāzesvadiem sevišķi vājas
nestspējas gruntīs;
Pētījumi par tērauda gāzesvadu pretkorozijas pārklājumiem (lipīgas lentas,
termosarūkošie materiāli, krāsojums).

Praktiskie darbi:
Gāzesvada cauruļu optimālo diametru aprēķins, izmantojot EXCEL
datorprogrammas.
Gāzesvada savienošanas metožu veidi un kvalitātes nosacījumu izvērtēšana.
Gāzesvada materiālu un ierīču identifikācijas metodes un to izvērtējums.
Spiedienu reducēšanas ierīču darbības izvērtējums, sortiments un izvēles nosacījumi.
.............
Atkarībā no studiju formas un saskaņā ar katedras lēmumu var paredzēt, ka dažas no
priekšmeta programmas nodaļām studējošie apgūst patstāvīgi no literatūras.

Obligāta literatūra
1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati.- Rīga:
Gandrs, 2005. – 414 lpp.
2. Cerbe G. Grundlagen der Gastechnik.- München: Hansen, 1992. – 520 lpp.
3. Rawe R. Gasinstallation in Wohngebäuden.- Essen: Ruhrgas, 2001. – 160 lpp.
4. Ионин A. Газоснабжение.- Москва: Стройиздат, 1989. – 439 lpp.
Papildliteratūra:
1. Борисов С., Даточный В. Гидравлические расчеты газопроводов.- Москва: Недра,
1972. – 109 lpp.
2. Кязимов К., Гусев В. Основы газового хозяйства.- Москва: Асадема, 2000. – 461 lpp.
3. Кязимов К. Справочник газовика.- Москва: Асадема, 2000. – 271 lpp.
4. Юренко В. Городское газовое хозяйство.- Москва: Недра, 1991. – 206 lpp.
5. Latvijas būvnormatīvi un standarti.
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PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM

VENTILĀCIJA

Apjoms 2KP
Pārbaudes forma – darbs un eksāmens

Rīga, 2007

Programma izstrādāta: Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā
( katedras vadītājs prof., Dr.hab.sc.ing. Egils Dzelzītis )

Programmu izstrādāja: Asoc.prof.,Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis, Dr.sc.ing. Uldis
Pelīte
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Recenzents: Dr.sc.ing. Juris Jurševskis (Latvijas Lauksaimniecības
universitāte)
Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē 2007.gada
............., protokols Nr. ..........

Prasības studiju sākšanai:
Lai sekmīgi studētu priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā un fizikā, kā arī
prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
Ventilācijas principu un pamatzināšanu apguve. Priekšmets attīsta izpratni: par
ventilācijas sistēmu darbību nodrošinot telpu gaisa kvalitāti; kā normatīvi un standarti
ietekmē gaisa sistēmu projektēšanu; sistēmu pamatelementu darbību; sistēmu slodžu
noteikšanu un gaisa sadales stratēģiju.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas:
1. Gaisa sastāvs, tā spiediens
2. Īpatnējā masa
3. Gaisa relatīvais mitrums un mitruma saturs
4. Īpatnējā siltumietilpība un entalpija
5. I-d diagramma
6. Gaisa sildīšana
7. Gaisa dzesēšana
8. Gaisa sajaukšana
9. Gaisa mitrināšana
10. Procesi ar vienlaicīgu entalpijas un mitruma satura maiņu
11. Gaisa kustība pie pieplūdes atvērumiem
12. Gaisa kustība pie noplūdes atvērumiem
13. Gaisa kustība telpā atkarībā no pieplūdes un noplūdes atvērumu savstarpējā novietojuma
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14. Elektrodzinēju izdalītais siltums
15. Iekārtu un cauruļvadu karsto virsmu izdalītais siltums
16. Atdziestoša materiāla izdalītais siltums
17. Ventilācijas gaisa daudzuma aprēķins liekā siltuma asimilēšanai
18. Izdalītā mitruma asimilēšanai nepieciešamās gaisa apmaiņas noteikšana
19. Vienlaicīgai siltuma un mitruma asimilēšanai nepieciešamā gaisa daudzuma noteikšana
20. Kaitīgo gāzu un tvaiku asimilēšanai nepieciešamā ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana
21. Gaisa apmaiņas intensitāte un ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc sanitārajām
normām
22. Spiediena sadalījums gaisa vados
23. Spiediena zudumi, pārvadot berzes pretestību
24. Spiediena zudumi vietējo pretestību pārvarēšanai
25. Gaisa vadu aprēķins
26. Centrbēdzes ventilatori
27. Aksiālie ventilatori
28. Citi ventilatoru tipi
29. Ventilatoru izpildījums
30. Ventilatoru raksturlīknes
31. Ventilatoru darbības analīze
32. Ventilatoru kopējā darbība
33. Kaloriferu klasifikācija un to konstrukcijas
34. Kaloriferu aprēķins
35. Ventilācijas kameras
36. Gaisa vadi
37. Pieplūdes un noplūdes atvērumi
38. Pasākumi vibrācijas un trokšņu novēršanai ventilācijas sistēmās
39. Ugunsdrošības noteikumi ventilācijas sistēmās
40. Ventilācijas sistēmu automatizācija
41. Aerācijas gravitācijas spiediena iedarbības rezultātā
42. Aerācijas vēja darbības rezultātā
43. Deflektori un šahtas
44. Dabiskās kanālu ventilācijas sistēmas
45. Velkmes skapji un kameras
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46. Dūmtveri (kapes)
47. Nosūkšanas paneļi
48. Borta nosūces
49. Aktivizētās vietējās nosūces
50. Gaisa dušas un oāzes
51. Gaisa aizkari
52. Sausie inerces un gravitācijas putekļu atdalītāji
53. Mitrie putekļu atdalītāji
54. Piedurkņu filtri
55. Aspirācijas sistēmas
56. Mērinstrumenti gaisa spiediena un ātruma noteikšanai
57. Gaisa spiediena un gaisa daudzuma noteikšana
58. Gaisa temperatūras un relatīvā mitruma noteikšana
59. Ventilatoru pārbaude un regulēšana
60. Kaloriferu pārbaude

Obligātā literatūra
1. Ķigurs J. Ventilācija. //Rīga: Liesma, 1976. –215 lpp.ar il.
2. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. //Rīga: Liesma, 1975. –256
lpp.ar il.
3. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1.un 2. daļa.//Rīga: Zvaigzne
ABC, 1995. -330 lpp. ar il.
Papildus literatūra
8. ASHRAE Handbooks – Fundamentals 2005, HVAC Systems and Equipment 2004,
HVAC Applications 2003, Refrigeration 2002.
9. Eugene A.Avallone; Theodore Baumeister III
Mechanical

Marks’ Standard Handbook for
Engineering

10. F. Porges
HVAC Engineer’s Handbook 10 th edition
11. R.W. Haines; C.L. Wilson HVAC Systems Design handbook 3rd edition
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Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedra

PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM
CENTRALIZĒTA SILTUMAPGĀDE
(divās daļās)

Apjoms: 4 Latvijas kredītpunkti (1.daļa – 1 kr., 2.daļa – 1 kr.)
jeb 6 ECTS kredītpunkti
Pārbaudes forma: 1. daļa – kursa darbs, ieskaite un eksāmens
2.daļa - eksāmens

Rīga, 2006
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Programma mācību priekšmetam „Centralizēta siltumapgāde”

Programma izstrādāta Siltuma un gāzes tehnoloģijas katedrā (katedras vadītājs prof.,
Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis)

Izstrādāja: Prof., Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs, M.sc.ing. Antra Kundziņa,
M.sc.ing. Kristina Ļebedeva

Recenzenti: ........................................................................
Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē
2006. gada _____. __________________ , protokols Nr. ________________
Programma mācību priekšmetam „Centralizēta siltumapgāde”

Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā un
būvniecības siltumfizikā, kā arī prasmei patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
• dot izpratni par centralizēto siltumapgādi, par siltuma avotiem, katlumājām,
siltumtīkliem un kurināmā veidiem;
• centralizētās siltumapgādes efektivitāte;
• siltumpatēriņa aprēķini centralizētājām siltumapgādes sistēmām;
• dot priekšstatu par siltumtīklu hidraulisko aprēķinu;
• dot priekšstatu par TEC iekārtām un to darbību;
• siltumapgādes tehniski-ekonomiskais aprēķins;
• dot priekšstatu par norēķiniem par saražoto, piegādāto un patērēto siltumu;
• izstrādāt kursa darbu.
Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Ievads. Siltuma avoti. Vispārējas ziņas. Ūdens sildīšanas katli. Tvaika katli.
Siltumģeneratori. Ūdens sildītāji. Gāzes apkures iekārtas. Siltuma avotu izvēle. Tehniski
ekonomiskie aprēķini. Siltuma nesēju un to parametru izvēle. Siltumavotu projektēšana.
Centralizētas siltumapgādes shēmas un iekārtas. Siltumpatēriņa aprēķins. Katlu
izvēle. Kurināmā gada patēriņa noteikšana. Katlu izvēle centrālai katlumājai. Siltumtīkli.
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Vispārējas ziņas. Siltuma tīklu izvietošana. Ūdens siltuma tīkli. Tvaika tīkli. Kondensāta
tīkli. Spiediena grafiki. Siltumtīklu ieguldīšanas veidi. Siltumtīklu izolācija. Abonenta ievadi.
Siltumtīklu izveide un iekārtas. Siltumtīkls un siltumvadu profils. Siltumtīklu konstrukcija.
Siltumizolācijas materiāli un konstrukcijas. Caurules un to savienojumi. Balsti. Temperatūras
deformācijas kompensācijas.
Siltumtīklu hidrauliskais aprēķins. Hidrauliskā aprēķina uzdevums. Siltumtīklu
shēmas un konfigurācijas. Galvenās aprēķina sakarības. Hidrauliskā aprēķina secība.
Pjezometriskais grafiks. Sadalīta siltumtīkla hidrauliskā aprēķina metodika. Aprēķinātā ūdens
patēriņa noteikšana. Sūkņu parametru noteikšana. Maģistrālo siltumtīklu rezervēšana.
Siltumtīklu hidrauliskais režīms. Sistēmas hidrauliskais raksturojums. Slēgtas sistēmas
hidrauliskais režīms. Regulējošo sastāvdaļu hidrauliskais raksturojums. Hidrauliskā
pretestība. Atklātās sistēmas hidrauliskais režīms. Tīklu hidrauliskais režīms ar sūkņu un
droselējamām apakšstacijām. Plūsmas sadalījuma aprēķins gredzentīklā. Hidrauliskais
trieciens siltumtīklos.
Siltuma pārvades sistēmas. Siltuma pārvades sistēmu struktūra. Siltuma pārvades
parametri. Temperatūras grafika ietekme uz siltumapgādes sistēmas darbību. Temperatūras
grafika izvēle. Centrālie siltuma punkti un to ekspluatācijas problēmas. Individuālie
siltummezgli, to izvēle, regulēšana, apkalpošana. Sadales mezglu automatizācija un kontroles
punkti. Siltuma tīklu rehabilitācija, ierīkošanas un uzturēšanas problēmas.
Programma mācību priekšmetam „Centralizēta siltumapgāde”

Centralizētas siltumapgādes sistēmas. Ūdens apkure: Ūdens apkures sistēmu
klasifikācija. Vaļējās un slēgtās izplešanās tvertnes. Apkures sistēmu atgaisošana. Ūdens
apkures sistēmu cauruļvadi un armatūra. Ūdens apkures sistēmu
aprēķina metodes. Dabiskās cirkulācijas ūdens apkures sistēma. Tvaika apkures sistēmas:
Tvaika apkures sistēmas klasifikācija. Zemspiediena tvaika apkures sistēmas. Augstspiediena
tvaika apkures sistēmas. Vakuuma tvaika apkures sistēmas. Tvaika apkures sistēmu elementi.
TEC iekārtas un to izvēle. Iekārtu veidi. Tvaika - ūdens sildīšanas iekārtas. Siltuma
piegādes režīms no TEC. TEC un pīķa katlumāju kopējā darbība. Ūdens sagatavošana
siltumtīkliem. TEC tehniski-ekonomiskais vērtējums. Koģenerācija. Teorētiskie aspekti un
ekonomiskās priekšrocības. Koģenerācijas definīcija, tehniski-ekonomiskais vērtējums.
Koģenerācijas
izvēles
pamats-enerģijas
patērētājs.
Koģenerācijas
tehnoloģiju
termodinamiskie cikli. Koģenerācijas staciju veidi: Kurināmais. Tvaika turbīnas. Tvaikacikla koģenerācijas iekārta ar pretspiediena turbīnu. Tvaika-cikla koģenerācijas iekārtas,
kurās izmanto kondensācijas turbīnas ar rūpniecības un termofikācijas nozartvaiku. Gāzes
turbīnas. Gāzes turbīnas un katli-utilizatori koģenerācijas iekārtās. Gāzes-tvaika kombinētā
cikla koģenerācijas stacija. Iekšdedzes dzinēji koģenerācijas iekārtām. Juridiskie aspekti un
likumdošana. Normatīvie akti, kas nosaka koģenerācijas iekārtu darbību. Koģenerācijas
finansējuma aspekti un iespējas. Koģenerācijas ietekme uz vidi un klimatu. Jaunākie pētījumi
koģenerācijas sistēmu izstrādē.
Siltuma patērētāju sistēmas. Dzīvojamā fonda raksturojums. Daudzdzīvokļu māju
iekšējo siltumapgādes sistēmu struktūra. Individuālie siltuma mezgli. Siltumapgādes sistēmu
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un ISM ieregulēšana. Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkope. Energopārvaldnieka
dienests. Karstā un aukstā ūdens patēriņa uzskaite: Ūdens skaitītāju uzstādīšana pie
patērētāja. Ūdens skaitītāju darbības uzraudzība un pārbaudes. Ūdens patēriņa uzskaites
kārtība. Iekšējo siltumapgādes sistēmu uzturēšana, modernizācija un remonti. Pasākumi
energopatēriņa samazināšanai ēkās.
Norēķini par saražoto, piegādāto un patērēto siltumu. Norēķini par siltuma
patēriņu starp siltuma piegādātāju un mājas īpašnieku. Mājas kopējā siltuma un ūdens
patēriņa sadale iedzīvotājiem un nedzīvojamo telpu izmantotājiem. Sākotnējie siltuma un
ūdens patēriņa aprēķini. Norēķini par siltuma un ūdens patēriņu starp patērētājiem dzīvojamā
mājā, mājas apsaimniekotāju un pakalpojuma sniedzējiem.
Praktiskie darbi:
Kursa darbs (piemēram: katlu mājas aprēķins, siltumtīklu hidrauliskais aprēķins,
siltumpatēriņa aprēķins daudzdzīvokļu mājas u.c. )
Ekskursijas uz TEC un Rīgas siltumu
Obligāta literatūra
10. M. Rubīna “Siltumapgāde” – Rīga, 2002.
11. G. Bažbauers, A. Blumberga u.c. “Mazās koģenerācijas stacijas” – Rīga, 2002.
12. P.Akmens, A.Krēsliņš - “Ēku apkure un ventilācija” – I un II daļa, Zvaigzne ABC, Rīga,
1995.
13. Е. Я. Соколов “Теплофикация и тепловые сети” - Москва, Энергоиздат, 1982.
Programma mācību priekšmetam „Centralizēta siltumapgāde”

Papildus literatūra
1. J.Laganovskis “Enerģētika” – Zvaigzne, Rīga, 1972.
2. J.Barkāns “Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi” – Rīga, 1997.
3. “Centralizētās siltumapgādes rokasgrāmata” – Eiropas Centralizētās siltumapgādes
cauruļu ražotāju asociācija, 1997.
4. Joseph G. Singer, P.E. “Combustion Fossil Power” – Winsdor, 1991.
5. Z. Širaks “Siltuma apgāde” – Rīga, 1973.
6. A. А. Ионин “Теплоснабжение” – Москва, Стройиздат, 1982.
7. В.А.Григорьев, В. М.Зорин “Теплоэнергетика и теплотехника ”, Справочник Москва, Энергия, 1980.
8. К. Ф. Роддатис “Котельные установки” - Москва, Энергия, 1977.
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Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM
ĒKU INŽENIERSISTĒMU APSEKOŠANA UN PĀRBAUDE
Apjoms – 2 KP
Pārbaudes forma – ieskaite

Rīga, 2008
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Programma izstrādāta ................
Izstrādāja: docents Dr. sc. ing. Aldis Greķis

Recenzenti:
Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē
...........
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Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā,
būvfizikā un patstāvīgi stādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
•
•
•
•

Iegūt zināšanas par inženiersistēmu veidiem un to darbību;
Apgūt ēku inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes pamatprincipus;
Sniegt zināšanas par jaunām energoefektīvām ēku inženiersistēmām;
Apgūt Eiropas Savienībā un Latvijā izmantojamos būvnormatīvus un
standartus ēku inženiersistēmu apsekošanā un pārbaudē.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Ievads
Ēku inženiersistēmu klasifikācija, veidi un to darbība. Inženiersistēmu apsekošanas
un pārbaudes mērķis un process, nepieciešamās informācijas iegūšana un novērtējuma
priekšlikumu struktūra.
Ēku inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes pamatprincipi
Ēku inženiersistēmu klasifikācija un veidi. Apkures un karstā ūdens sistēmu
darbības pamatprincipi. Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu darbība. Aukstā ūdens, gāzes
apgādes un elektroapgādes sistēmu darbības pamatprincipi. Apgaismošana un elektroapgāde.
Inženiersistēmu apsekošanai un pārbaudei pielietojamās metodoloģijas un aprēķina
principi. Inženiersistēmu pamatparametru noteikšana, izmantojamie mērinstrumenti un to
pielietošanas veidi.
Ēku energoaudits, energoaudita process, pielietojuma sfēra un procesā izmantojamā
metodika.
Ēku inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes procesā izmantojamie
būvnormatīvi un standarti
Latvijas būvnormatīvi ēku inženiersistēmu apsekošanai un pārbaudei. Latvijā
noteiktās normas un parametru rādītāji inženiersistēmu darbībai.
Eiropas Savienības direktīvas un standarti saistībā ar ēku inženiersistēmu efektīvu
darbību.
Citu valstu pieredze un darbība saistībā ar ēku inženiersistēmu apsekošanu un
pārbaudi.
Ēku inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes praktiskie un teorētiskie
piemēri
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Ēku inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes piemēri, sistēmu monitorings un
iegūtās tehniskās informācijas apstrāde un izmantošana.
Praktiskie darbi
1. Ēku inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes aprēķina uzdevumi;
2. Ēku inženiersistēmu tehnisko parametru aprēķina uzdevumi.
Obligātā literatūra
1. Lekciju izdales materiāli
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/91/EK (2002.gada
16.decembris) par ēku energoefektivitāti
3. Eiropas standarti
a. prEN 15232 Aprēķinu metodes energoefektivitātes uzlabošanai
pielietojot ēkā iebūvētas automatizācijas sistēmas
b. prEN 15241 Ēku ventilācija – Enerģijas zudumu aprēķini ventilācijas un
attīrīšanas sistēmu dēļ.
c. prEN 15243 Ēku ventilācija - Telpu temperatūru aprēķini un
nepārslogošana un enerģija ēkām ar telpu kondicionēšanas sistēmām
d. prEN 15316-1
prEN 15316-2-1
prEN 15316-2-3
prEN 15316-3-1
prEN 15316-3-2 Ēku apkures sistēmas – Sistēmas energoprasību un
sistēmas efektivitātes aprēķinu metodes
prEN 15316-3-3
prEN 15316-3-4
prEN 15316-4-1
prEN 15316-4-2
prEN 15316-4-3
prEN 15316-4-4
prEN 15316-4-5
prEN 15316-4-6
prEN 15316-4-7
e. prEN ISO 13790Ēku siltumtehniskās īpašības - Apkures un dzesēšanas
energopatēriņa aprēķins
f. prEN 15201 Ēku siltumtehniskās īpašības - Telpu apkurei un dzesēšanai
izmantojamie enerģijas aprēķini – Vienkāršotā metode
g. prEN 15255 Ēku siltumtehniskās īpašības – Jūtamās telpu dzesēšanas
slodzes aprēķini – Galvenie kritēriji un validācijas procedūras
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h. prEN 15265 Ēku siltumtehniskās īpašības – Telpu apkurei un
atvēsināšanai izmantojamās enerģijas aprēķini – Galvenie kritēriji un
validācijas procedūras
i. EN 13465 Ēku ventilācija - Aprēķina metodes dzīvojamo telpu gaisa
plūsmas intensitātes noteikšanai
j. EN 13779 Nedzīvojamo ēku ventilācija - Ventilācijas un telpu
kondicionēšanas sistēmu darbības efektivitātes prasības
k. EN 12599 Ēku ventilācija - Testa procedūras un mērīšanas metodes
nododot samontētas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas
l. EN 13829 Ēku termiskā efektivitāte - Ēku gaisa caurlaidības noteikšana
- Piespiedu ventilācijas metode
m. EN ISO 12569 Ēku siltumizolācija - Gaisa apmaiņas noteikšana ēkās Iezīmētās gāzes izklīdināšanas metode
n. EN 13187 Ēku termiskā efektivitāte - Kvalitatīva termisko
neregularitāšu noteikšana ēkas norobežojošās konstrukcijās Infrasarkanā starojuma metode
o. prEN 15378Ēku termālais izpildījums – Sistēmas un metodes katlu un
apkures sistēmu inspekcijai
p. prEN 15239 Ventilācija ēkās – Ēku energoefektivitāte – Vadlīnijas
ventilācijas sistēmu pārbaudei
q. prEN 15240 Ventilācija ēkās - Ēku energoefektivitāte - Vadlīnijas gaisa
kondicionēšanas sistēmu pārbaudei
Papildus literatūra
1. Egīls Dzelzītis. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati.
Tipogrāfija „Gandars” – 2005.
2. Jēkabs Barkāns. Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi. SIA „BOTA”, 1997.
Rīgas Tehniskā universitāte
Būvniecības fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
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PROGRAMMA MĀCĪBU PRIEKŠMETAM
ĒKU INŽENIERSISTĒMU PROJEKTU TEEHNISKI – EKONOMISKĀ
NOVĒRTĒŠANA
Apjoms – 2 KP
Pārbaudes forma – ieskaite

Rīga, 2008
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Programma izstrādāta ................
Izstrādāja: docents Dr. sc. ing. Aldis Greķis

Recenzenti:
Programma akceptēta Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padomes sēdē
...........
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Prasības studiju sākšanai
Lai sekmīgi studētu šo priekšmetu, ir jābūt priekšzināšanām matemātikā, fizikā,
būvfizikā un pastāvīgi stādāt ar ieteikto literatūru.
Priekšmeta mērķis ir:
•
•
•
•

Iegūt zināšanas par ekonomikas pamatprincipiem un tehnisko projektu
ekonomiskās izvērtēšanas metodēm;
Apgūt projektu tehniskās izvērtēšanas metodes un pamatprincipus;
Dot priekšstatu par jaunu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanu projektos;
Parādīt dažādus tehnisko projektu tehniski – ekonomiskos aprēķina
piemērus.

Priekšmetā aplūkojamās tēmas
Ievads
Ēku inženiersistēmu projektu ekonomiskā novērtējuma mērķis, ekonomiskā
novērtējuma process, nepieciešamās informācijas iegūšana un novērtējuma priekšlikumu
struktūra.
Ēku inženiersistēmu projektu ekonomiskais novērtējums
Pieaugumu analīzes princips. Projektu laika un cenu problēmu novērtējums.
Projektu nepieciešamās investīcijas un to veidi. Kapitālieguldījumi un projektu dzīves
ilgums. Ēku uzturēšanai nepieciešamās izmaksas un to iedalījums. Vērtības palielināšanas,
diskonta, ikgadējais, bezgalības, kapitāla atmaksāšanās vienādo ikgadējo maksājuma
palielināšanas un amortizācijas fonda faktori.
Projektu ekonomisko rādītāju aprēķinu metodes – grāmatvedības peļņas normas
metode, atmaksāšanās perioda metode, pašreizējās tīrās vērtības metode, iekšējās peļņas
normas un rentabilitātes indeksa metodes.
Ilgtspējīgas attīstības enerģētikas indikatori
Pasaulē izmantojamie ilgtspējīgas attīstības indikatori un to izvēle. Ekonomiskie,
sociālie, apkārtējās vides un tehniskie indikatori. Enerģijas intensitāte dažādos ēku
inženiersistēmu projektos Latvijā un citās pasaules valstīs.
Ēku inženiersistēmu projektu tehniskais novērtējums
Ēku siltumenerģijas patēriņa raksturojošie veidi. Ēku enerģijas bilance. Ēku
konstrukciju un inženiersistēmu novērtējuma pamatvirzieni, mērījumu metodes un to
izmantošanas pamatprincipi. Ēku energoefektivitātes aprēķinu metodika dažādiem
tehniskajiem risinājumiem.
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3. Ēku inženiersistēmu projektu ekonomiskā novērtējuma uzdevumi;
4. Ēku inženiersistēmu projektu tehniskā novērtējuma uzdevumi.
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