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1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 

 

Vīzija 

Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” (MMSSM) ir augstākā kvalifikācijas līmeľa inţeniertehnisko un zinātnisko 

speciālistu ekotehnoloģiju, mehatronikas un mehānikas jomā sagatavošanas centrs 

Austrumlatvijā. 

 

Misija  

Nodrošināt Latvijas Republikas tautsaimniecību ar augstas kvalifikācijas profesionāliem  

inţenierzinātľu speciālistiem, spējīgiem risināt  inţeniertehniskos uzdevumus raţošanas sfērā, 

veidot un ekspluatēt progresīvas, videi draudzīgas, resursus taupošas, eko un energoefektīvas, 

konkurētspējīgas  tehnoloģijas, balstītas uz inovatīviem risinājumiem  mehatronikā, mehānikā, 

siltumenerģētikā un siltumtehnikā. 

 

Mērķis  

Pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: 

„Europa2020”, ”Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālais 

attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-

2017”  un „Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015. gadam”, 

konsultējoties ar studējošiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām un apsprieţot 

Dabas un inţenierzinātľu katedrā, Inţenieru fakultātes domē, RA Studiju padomē un Senātā  

izvirzīts studiju virziena mērķis:  
Izveidot, īstenot un pilnveidot stabilu, ilgtspējīgu un elastīgu sistēmu pasaules 

darba tirgū konkurētspējīgu inţenierzinātņu speciālistu sagatavošanai raţošanas sfērā 

Austrumlatvijā. 

Šī mērķa sasniegšanai vienotā kompleksā tiek īstenotas trīs studiju programmas vides 

inţenierzinātľu jomā (profesionālā bakalaura „Vides inţenieris”, profesionālā maģistra „Vides 

aizsardzība”, doktora „Vides inţenierzinātne” studiju programmas) un profesionālā bakalaua 

studiju programma „Mehatronika”.  

 

Uzdevumi   

1. Studiju virziena MMSSM visu līmeľu studiju programmu  un studiju moduļu atbilstošu darba 

tirgus pieprasījumam, Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstības plāniem un zinātnisko 

virzienu prioritātēm un Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģijai izstrādāšana, pilnveidošana  

un īstenošana. 

2. Mācību laboratoriju bāzes un infrastruktūras attīstīšana, nepārtraukta modernizācija un 

pilnveidošana. 

3.  Eksperimentālo un mācību pētniecisko poligonu izveidošana. 

4. Zinātniski izglītojošo inovatīvo klāsteru (studiju programma - zinātniskais institūts – 

uzľēmums) izveidošana un to darbības nodrošināšana. 

5. Studiju kursu satura un struktūras atbilstības jaunākiem sasniegumiem zinātnē, tehnikā un 

tehnoloģijās nepārtraukts monitorings un pilnveidošana.  

6. Studiju metoţu nepārtraukta modernizācija, plaša e-studiju, datortehnikas, multimediju un 

interneta  izmantošana.  

7. Studentu prakšu bāzes uzľēmumu tīkla izveide un tā darbības optimizācija. 

8. Mācību metodiskās, zinātniskās, informatīvās un datorprogrammu bāzes pilnveidošana un 

modernizācija. 
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9.  Starptautisko sakaru studiju virziena programmu īstenošanā paplašināšana un nostiprināšana. 

Vienotu starpvalstu studiju programmu izstrāde un īstenošana. 

10. Akadēmiskā un laboratoriju personāla kvalifikācijas paaugstināšanas, staţēšanās un 

apmācību ilgtermiľa plāna izstrāde un īstenošana. 

11. Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu aktivizācija, atbalsts un publikāciju starptautiski 

citējamos izdevumos apjoma izaugsme.  

12. Studiju virziena MMSSM padomes efektīvas un operatīvas darbības nodrošināšana. 

 

Studiju programma atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, t.sk. 

1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, 

aktīvus, profesionālus speciālistus,reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum:  

1.1.Studiju programmu pilnveidošana atbilstoši tautsaimniecības darba tirgus prasībām, 

attīstot transdisciplināras, starpdisciplināras un internacionālas studijas.  

1.2.Studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināšana un ilgtspējīgas 

sadarbības veidošana. 

1.3.Mūţizglītības sistēmas attīstība RA. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzľēmējdarbības attīstībai. 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

perspektīvais novērtējums no LR interešu viedokļa 

 

Studiju virziens veidots atbilstoši Latvijas Republikas Nacionālās industriālās politikas 

pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kurās ir definēts industriālās politikas mērķis: veicināt 

ekonomikas strukturālās izmaiľas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību 

raţošanai, t.sk. rūpniecības lomas palielināšanai, rūpniecības un pakalpojumu modernizācijai un 

eksporta sareţģītības attīstībai. 

Noteikts, ka, lai nodrošinātu elastīgu reakciju uz pieprasījumu pēc atbilstoša darbaspēka, 

nepieciešama izglītības kvalitātes nodrošināšana, profesionālās un augstākās izglītības apmācību 

programmu elastīgums, studējošo skaita palielināšana inţeniertehniskajās zinātnēs (informācijas 

un telekomunikāciju, elektronikas, mašīnbūves, ķīmijas un biotehnoloģiju, zinātľu un 

tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs), attiecīgo augstāko un profesionālo izglītības mācību iestāţu 

aprīkošana ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. Ir jānodrošina kompetenču teritoriāla 

konsolidācija, nodrošinot spēcīgus izcilības centrus izglītībā, šādi paaugstinot valsts attīstības 

potenciālu, kā arī investīciju piesaistes potenciālu.  

  



8 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Nr. 

p.k. 

Plānotie 

pasākumi 

Plānotais rezultāts Izpildes termiņš 

1.  Jaunu studiju 

programmu  

un moduļu 

veidošana 

Izveidot doktorantūras studiju programmā moduļus : 

1.„Atjaunojamo energoresursu apguves tehnoloģijas”  

2.„Vides aizsardzības sistēmu mehatroniskie risinājumi” 

Izveidot jaunu 1.līmeľa augstākās izglītības studiju 

programmu “Mašīnbūves speciālists”  

Izveidot jaunu akadēmisko maģistra studiju programmu 

Mehatronikā. 

2014.-2016.  

2. Studiju 

programmu 

īstenošanas 

valoda 

Sagatavot profilējošā doktora studiju  programmā kursus     

angļu valodā : 

1. „Vides inţenierzinātľu integrālais speckurss”  

2. „Vides inţenierzinātľu pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts”   

2014. -2016. 

 

2015.-2017. 

3. Akadēmiskā 

personāla 

piesaiste un 

plānošana 

Piesaistīt Dabas un inţenierzinātľu katedras akadēmiskajā 

darbā vismaz 3 pabeigušos studiju programmu jaunos  vides 

inţenierzinātľu doktorus  

2014.-2017. 

4. Ārzemju 

studenti  

Uzľemt doktorantūrā vismaz 3 ārvalstu studentus  2014.- 2015. 

5. Materiālā bāze  Izveidot moderno vides inţenierzinātnes laboratoriju 

kompleksu sastāvošo no18 zinātniskām un mācību 

laboratorijām ar aprīkojumu  vismaz 1,8 mlj.  Ls apmērā.  

2013.-2015. 

6. E studijas 1.Nodrošināt ar studiju materiāliem Moodle vidē ne mazāk 

par 75% studiju kursu 

2.Regulāri atjaunot un papildināt lekciju materiālus Power 

Point formātā, iekļaut RA mājas lapā. 

2016. 

2014.-2018. 

7. Pētniecība  1.Turpināt un pilnveidot pētījumus atjaunojamo resursu 

inţeniertehniskās apguves, dabas resursu racionālas un 

kompleksās izmantošanas , notekūdeľu un gaisa attīrīšanas 

tehnoloģiju pilnveidošanas jomās, iesaistoties Latvijas ZP un 

starptautiskajās pētnieciskajās programmās. 

 2. Doktorantu darbu tēmas piedāvāt atbilstošas doktorantu 

darbam uzľēmumā, piedāvāt darba vietas RA zinātniskajos 

institūtos, atbalstīt pāreju uz pētnieciskajām organizācijām  ar 

tuvu darba tēmu. 

2014.-2019. 

8. Sadarbība ar 

citām Latvijas 

un ārzemju 

augstskolām 

 

1.Turpināt un paplašināt sadarbību  ar Latvijas augstskolām – 

LU , RTU , LLU ,DU, un ārvalstu augstskolām: Hamburgas 

Lietišķo zinātľu universitāti , Gabrovas tehnisko universitāti , 

Zieļona Gora tehnisko universitāti, Jade Hochschule, 

Mittweide Hochschule u.c. 

2. Veidot kopējās t.sk.starptautiskās studiju  programmas, 

integrēt studiju programmas un izveidot kopējās promocijas 

padomes. 

2014.-2020. 
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9. Studiju 

programmu 

attīstība 

 1.Kontrolēt un nepārtraukti pilnveidot programmu  attīstību 

atbilstoši Eiropas kopējās  izglītības telpas  principiem un 

kritērijiem. 

2. Izstrādāt un īstenot studiju programmu moduļus atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam un tehnoloģiju attīstības 

tendencēm un perspektīvām. 

2014.-2020. 

 

4. Studiju virziena atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

 

4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju 

programmu absolventiem 

 

Eiropas Komisijas dokumentā par ES nozaru struktūru (EU industrial structure, 2011. 

Trends and Performance) redzams, ka Latvijas ekonomika raksturojas ar izteiktu nozaru 

specializāciju.  Latvijas apstrādes rūpniecības produktivitāte ir zemāka par tautsaimniecības 

kopējo rādītāju un tā ir viena no zemākām ES valstu starpā.  LR ekonomikas ministrijas 

pamatnostādnēs uzsvērts, ka tuvākā nākotnē darba tirgū var pietrūkt speciālistu ar atbilstošu 

izglītību un prasmēm, kuri varētu aizvietot to darbaspēku, kas atstāj aktīvo daba tirgu, 

profesijās, kurās iepriekšējos gados samazinājās studējošo skaits. 2011. gadā aptuveni puse 

(46%) no apstrādes rūpniecībā nodarbinātajiem augstākās kvalifikācijas inţenierzinātľu jomas 

speciālistiem bija vecumā virs 50 gadiem, bet 20% bija pirmspensijas un pensijas vecumā (virs 

60 gadiem). Inţenierzinātľu vecāko speciālistu vidējais vecums bija 49 gadi, kas ir par 4 gadiem 

augstāks nekā vidējais rādītājs tautsaimniecībā. Tas norāda uz atbilstošās kvalifikācijas 

darbaspēka pastiprinātu novecošanos un piedāvājuma straujāku samazināšanos nākotnē. 

Galvenās problēmas, kuras iezīmējas nākotnē, skar galvenokārt dabas un inţenierzinātľu jomu 

speciālistus. Darba devēji uzsver, ka īpaši kritiska ir situācija ar augstākās profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu pieejamību. Respondenti ir norādījuši, ka atsevišķās profesijās jau 

šobrīd ir vērojams darbinieku trūkums.  

Jomās, kuras ir sevišķi svarīgas Latvijas attīstībai – inţenierzinātnēs un dabas zinātnēs, 

2011.gadā studēja tikai 21% no kopējā studentu skaita. 

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu 

plānā 2014.-2016.gadam uzstādīti mērķi nodrošināt augstākās izglītības programmu elastīgu 

piemērošanu darba tirgus prasībām, palielināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības 

programmu skaitu, kā arī palielināt augstākās izglītības iestāţu absolventu gatavību uzsākt darba 

gaitas, nodrošināt profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšanu,risināt jautājumu par prakses vietu 

nodrošināšanu, lai profesionālās izglītības ieguvējs celtu savu profesionalitāti, nostiprinot 

praktiskās iemaľas, pilnveidot prakses sistēmu nodrošinot sistēmisku prakses jautājuma 

risinājumu, kā arī palielinot prakses programmu atbilstību jaunākajām nozaru attīstības 

tendencēm. 

2012.gada 10.oktobrī Eiropas Komisijas publicētajā paziľojumā „Spēcīgāka Eiropas 

rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai: Atjaunināts paziľojums par rūpniecības 

politiku”, kas papildina 2010.gadā pieľemto stratēģiju „Eiropa 2020” noteiktas 6 prioritārās 

rīcības virzienu jomas, kas sekmētu inovācijas un jaunu tehnoloģiju attīstību: progresīvās 

rūpniecības tehnoloģijas „tīrai” raţošanai;svarīgās pamattehnoloģijas (key enabling technologies 

-mikroelektronika un nanoelektronika, progresīvie materiāli, rūpnieciskās biotehnoloģijas, 

fotonika, nanotehnoloģijas un progresīvas raţošanas tehnoloģijas) bio-produkti; ilgtspējīga 

rūpniecības politika, būvniecība un izejvielas;tīri transportlīdzekļi; viedie tīkli. 
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Studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” pilnīgi iekļaujas šajās jomās. Studiju programmas vides inţsenierzinātnē 

orientētas galvenokārt uz jauno tehnoloģiju attīstību, kas nodrošina tautsaimniecības ilgtspējīgo 

attīstību un balstās uz studiju programmu mehatronikā, kura iekļauj jaunākos risinājumus 

modernajā mehānikā un mašinzinībās un elektronikā un līdz ar to nodrošina industriju ar 

kvalificētiem speciālistiem progresīvās rūpniecības „tīrās” raţošanas tehnoloģiju un svarīgo 

pamattehnoloģiju  jomās. 

 
4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

 

Kā potenciālie inţenierzinātľu doktoru darba devēji tika aptaujāti Latvijas pētnieciskie 

institūti, pētnieciskie privātuzľēmumi un organizācijas, kuru darbības joma ir vide, to skaitā: 

atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, Latvijas Lauksaimniecības 

Kamera, SIA „Terma” ,Fizikālās enerģētikas institūts, AS ”Latvijas valsts meţi”. 

Aptaujāto organizāciju darbības jomas ir ļoti daţādas: hidroloģisko iekārtu izstrāde un 

uzstādīšana, lauksaimniecības veicināšana, pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšana 

dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs, valsts meţa īpašuma pārvaldīšanu un tādu valsts meţa 

apsaimniekošanu, kas nodrošina sabiedrības akceptēto ekoloģisko funkciju realizāciju.  

Galvenie secinājumi, veicot anketu apkopojumu: 

 Zinātľu doktori strādā tikai divās no aptaujātām organizācijām, pie  tam to skaits 

ir minimāls; 

 Vairākums respondentu uzskata, ka doktora studiju programmas „Vides 

inţenierzinātne” saturs drīzāk atbilst, nekā neatbilst pašreizējām darba tirgus izvirzītajām 

prasībām; 

 Doktora studiju programma pēc respondentu vērtējuma daļēji atbilst vai drīzāk 

atbilst nekā neatbilst viľu organizācijas /reģiona/valsts ilgtspējīgas attīstības mērķim; 

 Pēc darba devēju domām studiju programmas saturs daļēji var nodrošināt 

programmas absolventa kā speciālista konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū; 

 Pēc organizāciju vadītāju uzskatiem speciālisti vides inţenierzinātľu doktora 

līmenī visdrīzāk būs tikai daļēji spējīgi vai dot ieguldījumu organizācijas problēmu 

risināšanā; 

 Organizāciju attīstībai vadītāji redz iespējas izmantot vides inţenierzinātľu 

doktora līmeľa zināšanas projektu īstenošanai, kuros šāda profila zināšanas ir 

nepieciešamas, savas organizācijas darbinieku kvalifikācijas celšanā un konsultācijās, 

pasūtot pētnieciskos, inovatīvos vai tehniskos uzdevumus organizācijai, kurā strādā 

doktors vai piesaistot jaunos zinātľu doktorus ES pētniecības projektiem, pēc tam 

iekļaujot darbinieku štatā; 

 Uz jautājumu, vai doktora studiju programmas “Vides inţenierzinātne” 

absolvents var paaugstināt organizācijas konkurētspēju,  daļa respondentu   nevarēja 

atbildēt, bet vairākums  bija pilnīgi pārliecināti pozitīvajā atbildē; 

 Savas organizācijas darbiniekiem studēt šajā programmā rekomendētu 50% 

vadītāju, motivējot to ar jaunāko ekotehnoloģiju apguves svarīgumu saistībā ar ES 

stratēģiskajiem mērķiem enerģētikas un vides aizsardzības jomās, kā arī ar profesionālās 

kompetences un kompleksu zināšanu kopumu uzľēmuma darbības problēmu risināšanai.  

Programmā iekļauto kursu svarīgumu respondenti ir izvērtējuši atbilstoši tabulas datiem.  

 

Programmā iekļauto kursu svarīgums pēc respondentu vērtējuma 
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Kursa nosaukums 
Ļoti 

svarīgs 
Svarīgs 

Maz 

svarīgs 

Vides inţenierzinātľu integrālais speckurss 40 60 0 

Teorētisko un inţeniertehnisko vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts 
80 20 0 

Profesionālās svešvalodas kurss (angļu vai vācu valoda) 60 40  

Antropogēno resursu (atkritumu) pārstrādāšanas un utilizācijas 

inţeniertehniskie pamati 
40 40 20 

Piesārľoto un degradēto teritoriju izvērtēšana un atjaunošana 40 60 0 

Piesārľojumu novēršanas tehnoloģijas 40 60 0 

Energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi 40 60 0 

Ekoloģiski droši būvniecības materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas 40 60 0 

Bionika un ekotehnoloģijas 40 40 20 

Ekoloģiski drošas derīgo izrakteľu ieguves tehnoloģijas 20 40 40 

Agroekoloģija un bioloģiskā lauksaimniecība 20 60 20 

Meţu resursu ilgtspējīgās izmantošanas tehnoloģijas 20 80 0 

Pilsētu ekoloģija un apdzīvoto teritoriju ekoloģiski ģeogrāfiskais 

monitorings 
20 60 20 

Reģionālā ekonomika un vides aspekti 60 40 20 

Augstskolu didaktika 0 40 60 

Vides informācija un komunikācija 60 20 20 

Kultūras ekoloģija 0 60 40 

Ekoloģijas filozofija un humānisms 0 40 60 

 

5. Studiju virziena SVID analīze 

Stiprās puses 

 Starpnozaru integrēts studiju virziens atbilstošs mūsdienu tehnikas un tehnoloģiju 

attīstības līmenim, apvienojošs ekotehnoloģijas, mehatronikas un mehānikas 

zinātnisko bāzi ekoinovatīvo problēmu risināšanai. 

 Studiju virziena programmas tiešā veidā sekmē Latvijas eksporta  attīstību un 

darba raţīguma celšanu. 

  Līdz šim stabils studējošo un absolventu skaits studiju programmās, kas norāda 

uz jauniešu interesi šo studiju programmu apguvē. 

 Augsts absolventu nodarbinātības līmenis pēc diploma iegūšanas. 

 Iespēja darboties zinātniskās pētniecības jomā gan studentiem, gan docētājiem. 

  Zinātniskās un studiju materiāli tehniskās bāzes  nepārtraukta uzlabošana, jaunu 

datorprogrammu pieejamība. 

 Aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. 

 Docētāju pieejamība studentiem. 

 Laba sadarbība ar darba devējiem, darba devēju vēlmju iekļaušana studiju 

programmu saturā.Starpbibliotēku abonenta pieejamība, Internet resursu 

pieejamība. 

 Iespējas studēt ārzemēs. 

 Stabila prakšu bāze. 

 Salīdzinoši zema studiju maksa. 

 Tiek īstenotas profesionālā maģistra un doktora studiju programmas vides 

inţenierzinātnē. 

 Programmu saturs atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības un profesijas 

standartu prasīb 
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 Programmās ir budţeta vietas. 

 Programmās darbojas kvalificēts akadēmiskais personāls un praktizējoši 

speciālisti. 

 Reģionā darbojas salīdzinoši liels skaits uzľēmumu metāla, plastmasu un 

kokapstrādes jomā.  

 Studējošo kopmītnes. 

 Laba sadarbība ar Latvijas un ārzemju (Vācija, Krievija, Polija, Igaunija, Lietuva, 

Bulgārija u.c.) tehniskajām augstskolām un zinātniskajām institūcijām. 

 Modernas laboratorijas materiālu testēšanā, CAD/ CAE/ CAM, CNC 

tehnoloģijās, elektro-, hidro- un pneimopiedziľā, mehatronikā, robotu tehnikā, 

elektrotehnikā, elektronikā, spēka elektronikā, fizikā, ķīmijā, ekotehnoloģijās u.c. 

Nodrošinājums metāla un plastmasas apstrādes tehnoloģijās ļauj inţenierprojektu 

un maģistra darbu izstrādi realizēt līdz jaunu gatavu produktu prototipu 

izgatavošanai. 

 

Vājās puses 

  Mācību metodisko materiālu un mācību grāmatu speciālajās disciplīnās klāsts 

bibliotēkā  vēl nepietiekošs. 

 Joprojām nepietiekošs angļu valodas kā starptautiskās zinātniskās valodas 

apguves līmenis. 

 Projektu izstrādē un realizācijā nepilnīgi tiek izmantots katedras zinātniskais 

potenciāls. 

 Nepietiekošs akadēmiskā personāla pieaugums speciālajos kursos. 

 Ierobeţotais finansējums neļauj nodrošināt vajadzīgo daudzumu laborantu un 

asistentu darba vietu ar konkurētspējīgu atalgojumu, tāpēc talantīgākie studiju 

virziena absolventi nepaliek strādāt augstkolā, bet atrod labāk atalgotu darbu 

citur. 

 Studiju virziena programmas pagaidām nenodrošina pietiekamas izglītības 

iespējas ārvalstu studentiem; galvenais iemesls tam ir docētāju salīdzinoši vājās 

angļu valodas zināšanas. 

 Salīdzinoši zema 1 darba stundas apmaksa RA nevēlētajiem docētājiem; tas rada 

problēmas pieredzējušu, augsti kvalificētu speciālistu no industrijas piesaistē 

studiju programmas realizēšanā. 

 Pagaidām augstskolā nav mehāniskās darbnīcas, kurā studenti varētu izgatavot 

izprojektēto iekārtu prototipus un eksperimentālos stendus saviem pētījumiem. 

 

Iespējas  

 •Studiju kursu pilnveidošana, jaunu darba tirgū pieprasītu studiju programmu 

izveide. 

 Turpināt studijas maģistratūrā un doktorantūrā. 

 Izmantot RA laboratoriju bāzi, specializētās datorprogrammas, Informācijas 

tehnoloģiju centra un bibliotēkas pakalpojumus. 

 Graduēto mācībspēku skaita palielināšanās, izmantojot doktorantūru vides 

inţenierzinātnē . 

 Jaunu inţenierkorpusa laboratoriju , aprīkoto ar moderno pētījumu tehnoloģiju 

izmantošana  
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 Intensificēt akadēmiska personāla starptautisko zinātnisko sadarbību, veicināt tā 

staţēšanos, nodrošinot teorijas un prakses vienotību, ārzemju pieredzes 

efektīvāku izmantošanu studiju procesā.  

 Sagatavot jaunus mācību līdzekļus (īpaši profesionālās specializācijas kursos), 

t.sk. 

elektroniskā formā. 

 Biznesa inkubatora piedāvāto iespēju izmantošana absolventiem savu uzľēmumu 

dibināšanai un biznesa uzsākšanai. 

 Programmas pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 Studentu inţenierprojektos izstrādātie produkti var tikt patentēti, ieviesti 

raţošanā. 

 

Draudi 

 Salīdzinoši neliels gados jauno graduēto mācībspēku skaits. 

 Iespējama studentu skaita samazināšanās, kas saistīta ar demogrāfisko situāciju. 

 Nepietiekošs valsts finansējums studiju procesa nodrošināšanai atbilstoši 

modernajam inţenierzinātľu attīstības līmenim. 

 Iespējamā nākamā pasaules ekonomiskā krīze var radīt darba apjomu 

samazināšanos raţošanas uzľēmumos ar visām no tā izrietošajām negatīvajām 

sekām- nodokļu ieľēmumi valstij samazinās, bezdarbs pieaug, valsts tiešais 

finansējums studiju virzienam samazinās, valsts līdzfinansējums ERAF u.c. 

projektiem, kuri attīsta laboratoriju bāzi un sekmē ar industrijas pasūtījumiem 

saistītu pētījumu veikšanu samazinās, pieprasījums pēc speciālistiem krītas, 

studiju virziena attīstība apstājas.  

 Augstākās izglītības centralizācija. 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas apraksts 

 

Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem Rēzeknes Augstskolā ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles 

sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek papildināta ar 

aktuālajiem uzdevumiem. RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 7 jomas: 

1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika);  

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte; 

3.  Studiju programmu kvalitāte; 

4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte; 

5. Studiju procesa kvalitāte; 

6. Infrastruktūras kvalitāte; 

7.  Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Studiju virziena „MMSSM” kvalitātes sistēmā par būtiskākajām uzskatāmas studiju 

programmu kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Tā par būtiskākajiem studiju 

programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi: 

 Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA attīstības stratēģijai; 

 Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 

aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā; 
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 Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

 Studiju programmu metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie 

plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 

 Ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiľu, attīstības iespēju un plānu apspriešanu, programmu pilnveidi; 

 Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā; 

 Savukārt studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā: 

 Inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana; 

 Konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana; 

 Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju 

procesa pilnveidošanai; 

 Studējošo zinātniski pētnieciskais darbs ,piedalīšanās zinātnisko darbu konkursos 

(apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas, mērķstipendijas); 

 Starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiľa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā 

darba iespējas Latvijā un Ārzemēs. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot studiju virziena realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošiem  izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo staţēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Studiju virziena studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta, izstrādājot ikgadējos pašnovērtējuma 

ziľojumus, kas tiek apstiprināti Inţenieru fakultātes Domē, RA Zinātnes Padomē un Senātā. 

Pašnovērtējuma ziľojumā tiek aktualizētas tādas studiju kvalitātes konstantes, kā docētāju un 

viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras 

nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī programmas kursu struktūra.  

RA pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot studiju programmas 

pārraudzību un iesaistot studējošo un mācībspēku studiju programmas realizācijā. 

Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz 

noteikt studiju programmas stiprās un vājās puses, ar mērķi uzlabot programmas kvalitāti. 

   

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāli tehniskais nodrošinājums 

 
RA bibliotēkas fonds 

 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka ir izvietotaAtbrīvošanas alejā 90. 

Lielākā daļa pieejamo dokumentu (grāmatu, periodisko un turpinājumu izdevumu) ir uz 

tradicionālā informācijas nesēja – papīra, bet arvien vairāk tiek saľemti arī elektroniskie 

dokumenti. Bibliotēka regulāri iegādājas Latvijā izdoto mācību, zinātnisko un nozaru literatūru, 

kā arī atbilstoši finansiālajām iespējām ārzemēs izdotos iespieddarbus. Informāciju par katra 

mēneša jaunieguvumiem var atrast RA mājas lapā Interneta vai, aplūkojot jauno grāmatu un 

periodisko izdevumu stendus bibliotēkā. 

Bibliotēkai ir Internetā pieejams elektroniskais katalogs, kas tiek veidots integrētajā 

bibliotēku sistēmā „ALISE”. Tas nodrošina izdevumu meklēšanu pēc daţādiem parametriem, kā 

arī visus bibliotekāros procesus – komplektēšana, lasītāju apkalpošana, atskaišu un uzziľu 

veidošana. Informāciju par rakstiem, kuri publicēti RA bibliotēkā pieejamajos ţurnālos un 

laikrakstos no 2002. gada var atrast bibliotēkas darbinieku veidotajā analītikas datu bāzē IIS 
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„ALISE”. Bibliotēkā ir pieejami arī tradicionālie kartīšu katalogi un kartotēkas. Bibliotēkā 

pieejama elektroniskā apkalpošana. 

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, bibliotēka piedāvā izmantot arī 8 valsts nozīmes 

bibliotēku (LNB, LUB, LLU FB, RTU ZB, LPA FB, PTB, MZB, v/a LMB) kopkatalogu, kas ir 

pieejams ar Internet starpniecību. Lietotājam ir iespēja pasūtīt interesējošo dokumentu no citām 

bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. 

RA bibliotēkas lasītavās lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot LR normatīvo aktu pilnu 

tekstu datu bāzi NAIS, kā arī pasaulē plaši pazīstamo pilnu tekstu datu bāzi EBSCO; datu bāzi 

RUBRICON – pilnteksta uzziľu izdevumi krievu valodā, universālas enciklopēdijas, vārdnīcas, 

rokasgrāmatas utt.; daudznozaru ţurnālu pilnu tekstu datu bāzi SpringerLink; enciklopēdiskās 

uzziľas par Latviju, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas LETONIKA; Taylor&Francis 

Group egrāmatu datu bāze; ENCYCLOPÆDIA Britannica datubāze , ScienceDirect Freedom 

Collection, Scopus, laikrakstu pilnu tekstu datu bāzi LURSOFT un daţādas izmēģinājuma datu 

bāzes noteiktos laika periodos. Ārzemju datu bāzes pieejamas no jebkura RA datora. Lasītavā 

studenti izmanto arī mācībspēku palīglīdzekļus, kas ierakstīti disketēs, un metodiskos 

norādījumus. Bibliotēkās un lasītavās ir pieejami kopējamie aparāti un datori, kas nodrošina 

lielāku pieejamību mācību materiāliem. Bibliotēka regulāri informē RA docētājus un studentus 

par jaunākās literatūras RA mājas lapā. Studiju kursu programmās ir doti ieteicamās literatūras 

saraksti. RA bibliotēka var nodrošināt daļu no nepieciešamās literatūras, studējošiem ir iespēja 

izmantot starptautiskos katalogus caur elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku 

datu tīkls nodrošina informācijas ieguvi gan caur internetu, gan izmantojot starpbibliotēku 

abonementu. Daļa doktorantiem nepieciešamās literatūras ir darbu vadītāju personiskajās 

bibliotēkās. Studiju programmas apguvei iespējams izmantot lekciju auditorijas, praktisko 

nodarbību telpas, zinātniskās laboratorijas, kā arī fakultātes datorklases. RA bibliotēkas 

zinātnisko darbu katalogs satur pāri 600 jaunākās grāmatas (pēc nosaukuma) angļu valodā vides 

zinātnē un tai radniecīgajās nozarēs (dabas pētniecība un aizsardzība, ģeoloģija, bioloģija u.c.), 

kā arī krievu un latviešu valodā. Bibliotēkas fonds vides inţenierzinātnē nepārtraukti papildinās.  

 

Studiju virziena materiāli tehniskā mācību un zinātniskā bāze 

Mehatronikas laboratorijas iekārtu (Festo mācību klase ar Siemens S7-300 PCL, IDV 

elektropneimatikas un elektrohidraulikas mācību stendi, 2 sešu asu roboti, 2 mobilie roboti, 

CNC frēze EMCO Concept Mill 55) un programmnodrošinājuma kopējā vērtība 240’000Ls, 

CAD/CAM laboratorijas iekārtu (CNC Virpa EMCO Turn Concept 450, CNC frēze EMCO 

Mill Concept 450, 11 simulatori apmācībai ar šādām vadības programmām: Sinumeric 840D, 

Heidenhein, Fanuc) vērtība 500’000 Ls. 

Kā būtiskākais laboratoriju aprīkojums ir universālā stiepes mašīna Zwick-150 ar 

videoekstensiometru, kas dod iespēju veikt stiepes, spiedes, 3 un 4 punktu lieces, šļūdes, 

sprieguma relaksācijas, vairākkārtējās noslogošanas/ atslogošanas u.c. materiālu mehāniskās 

pārbaudes; hidraulikas, elektrohidraulikas, pneimatikas, elektropneimatikas mācību stendi; 

PLC- Siemens S7-300 un OMRON SYSMAC CPM2A ar programmnodrošinājumu; 

universālais mikroshēmu programmators SmartProg2; līdzstrāvas motoru, soļu motoru, 

servomotoru, elektronisko komponentu komplekti, datorizēts siltuma pārneses procesu izpētes 

stends; oglekļa analizators; gāzu hromotogrāfs; ICP spektrofotometrs; digitālais mikroskops; 

kalorimetrs; mineralizācijas krāsns u.c. vērtība - 320’000 Ls, datortehnikas (datori- 91, 

multimediju projektori- 7, interaktīvās tāfeles- 2, kopētāji- 7, ploteris- 1, skeneri - 2 u.c.) vērtība 

– 60’900 Ls, programmatūras (SolidWorks- 10 licences, SolidEage- 10 licences, Matlab- 22 

licences, SPSS- 22 licences, Comsol- 22 licences, AutoCad- 10 licences, VisualStudio MSDN 

(ieskaitot C++) – neierobeţots skaits licenču, Derive- 1 licence uz neierobeţotu datoru skaitu,  

http://www.scopus.com/


16 

 

u.c.) vērtība- 47’000 Ls, audio, video un biroja tehnika- 6’000 Ls vērtībā, cits laboratoriju 

aprīkojums 17’000 Ls vērtībā. 

Inţenieru fakultātes telpu kopējā platība ir 2143 m
2
, tai skaitā auditorijas - 503m

2
, Mehatronikas 

laboratorija - 29m
2
, Fizikas laboratorija - 24m

2
, Elektrotehnikas laboratorija - 42m

2
, Ķīmijas 

laboratorija - 162m
2
, Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniskā laboratorija - 73m

2
, 

Automatizētās projektēšanas datorzāle - 29m
2
, Informācijas tehnoloģiju centrs (ITC) - 934m

2 
, 

no kuriem- 250m
2
 datorzāles. ITC ir atklāts 2006.gada rudenī; tās ir moderni aprīkotas telpas, 

kur ir paredzēts aprīkojums cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām; mācību nolūkiem tiek 

izmantotas trīs datorklases ar 60 datoriem un 1 lekciju auditorija; studentiem ir iespēja izmantot 

interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 10 Mbit/sec); visi datori ir pieslēgti internetam; ir 

pieejams arī bezvadu internets.  

Detalizētāks telpu apraksts ar tajās esošo aprīkojumu ir atrodams RA Inţenieru 

fakultātes darba plānā un atskaitēs, kā arī pie attiecīgo laboratoriju vadītājiem. Pilnu ITC 

programmatūras sarakstu skatīt: http://mk.ru.lv/file.php/16/2007.04.mht. 

Laboratorijas un datorklases ir nodrošinātas ar inventāru, datortehniku un programmatūru, lai 

varētu realizēt laboratorijas un praktiskos darbus materiālzinībās, mehānikā, elektro-, hidro- un 

pneimopiedziľā, elektrotehnikā, elektronikā, energoelektronikā, mikorporcesoros, automātiskā 

vadībā un regulēšanā, vides aizsardzībā, tehniskajā grafikā, metroloģijā, informācijas 

tehnoloģiju u.c. kursos. 

Rēzeknes Augstskolai pieder unikālas Latvijā iekārtas (elektroerozijas griešanas iekārta u.c.) 

jaunizveidotā Latgales aparātbūves tehnoloģiskajā centrā (LATC). Doktorantiem ir iespējas 

izmantot saviem pētījumiem Rēzeknes pilsētas rūpnīcu bāzi (REBIR, VEREMS, NOOK, 

Rēzeknes būvmateriāli u.c.). Doktoranti var izmantot jaunizveidotā Rēzeknes Augstskolas 

biznesa inkubatora (Ideju viesnīcas) pakalpojumus. 

2014. gadā tiks nodots ekspluatācijā  Inţenieru fakultātes laboratoriju korpuss, kurā tiek plānots 

izvietot 18 laboratoriju, t.sk. ekoloģijas un vides aizsardzības, ķīmisko procesu, ekotehnoloģiju, 

mikrobioloģijas un biotehnoloģijas, atjaunojamo energoresursu, termodinamisko procesu, 

hromatogrāfijas, spektrometrijas un elektronu mikroskopijas, inţenierģeoloģijas un grunts 

mehānikas, agroekoloģijas laboratorijas ar kopējo aprīkojuma summu pāri 2 miljonam latu. 

 
Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budţeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993. gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieľēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieľēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieľēmumi. 

Proporcionāli ieľēmumiem augstskolas budţetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

http://mk.ru.lv/file.php/16/2007.04.mht
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Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budţeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieľēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

 

Studiju virziena Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības pieejamie finanšu resursi 

 

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieľēmumiem 296 574 48 

Studiju maksas ieľēmumi  27 360 4 

ERASMUS LLP projekts 31 567 5 

ES struktūrfondu finansējums 56 771 9 

ERAF struktūrfondu finansējums 211 204 34 

KOPĀ 623 476 100 

 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Sadarbība ar LR augstskolām izpauţas šādās jomās : 

1. Notiek regulāri kontakti un informācijas apmaiľas par paveiktajiem darbiem vides 

zinātnes jautājumos, savstarpēja piedalīšanās apspriedēs un semināros ar Daugavpils 

universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas 

Tehnisko universitāti. 

2. Studiju procesa integrēšana starp augstskolām – doktorantu sagatavošanā RA piedalās 

LLU (prof. A.Adamovičs), LU (prof. M.Kļaviľš), RTU (prof. 

D.Blumberga),akadēmiskais personāls, RA docētāji studē un aizstāv doktora disertācijas  

Daugavpils universitātē (R.Deksne), Latvijas Universitātē (Ē.Teirumnieka, I.Matisovs ), 

Rīgas tehniskajā universitātē . LLU profesors mehānikas institūta direktors Ē.Kronbergs 

ir RA vides zinātľu studiju programmu - bakalaura un maģistra - kvalifikācijas 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs  

3. Kopējā zinātniskā darba veikšanā (DU-RA, LU-RA, RTU-RA). 

4. Aktīva Latvijas universitāšu piedalīšanās RA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

Vide.Tehnoloģija.Resursi.  

 Sadarbība ar ārvalstu augstskolām attīstās tādos pat virzienos. 

1. Noslēgti sadarbības līgumi ar Vilelmshāfenas augstskolu (Vācija), Zielona Gora 

universitāti (Polija), Hamburgas lietišķo zinātľu universitāti (Vācija),  

2. Doktorantūras studiju procesā iesaistīti profesori no Zviedrijas (R.Tepfers), Vācijas 

(B.Hills, W.Leals), Krievijas (M.Zilberšmidts), Polijas (T.Chrţans), Lietuvas (R.Zinkute, 

L.Kliučininkas), Igaunijas (R.J. Pastarus ). 

3.Aktīva ārvalstu zinātnieku piedalīšanās kā RA starptautisko zinātnisko konferenču  

Vide.Tehnoloģija.Resursi. organizēšanā, darbojoties orgkomitejā un redkolēģijā , tā arī ar 

referātiem. 

4. Ar Hamburgas lietišķo zinātľu universitāti, Bolivijas katolisko universitāti, Brazīlijas 

universitāti Sul de Santa  Katarina, Čīles universitāti, Gvatemalas Galileja universitāti tiek 

veikts kopējais starptautiskais pētījums par atjaunojamo energoresursu izmantošanu  

5. Ar Lietuvas (Kauno University of Technology), Čehijas (Institute for sustainable 

development of settlements and VŠB-Technical University of Ostrava) un Slovākijas 

(SPECTRA Centre of Excellence) universitātēm tiek īstenots projekts par degradēto 
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teritoriju izvērtēšanu „Brownfields in Baltic States” Leonardo da Vinči programmas 

ietvaros. Projekta dalībnieki no RA: G.Noviks, Ē.Teirumnieka, I.Matisovs,  Z.Miklašēvičs.  

6.Ar Somijas (Finnish Environment Institute (vadošais partneris), North Ostrobothnia 

Regional Environment Centre), Vācijas (Ministry of Science and Research, Hamburg 

University of Applied Sciences), Dānijas (University of Aarhus, National Environmental 

Research Institute, Municipality of Naestved, Environment Centre Nykøping F), Polijas 

(Lodz Technical University), Lietuvas (Kaunas University of Technology, Charity and 

Support Fund Sesupe Euroregion, Sakiai Office), Zviedrijas (Luleå University of 

Technology) un  Krievijas (Kaliningrad State Technical University) universitātēm tiek 

veikts kopējais projekts ūdenstilpju aizsardzības jomā „From theory and plans to eco-

efficient and sustainable practices to improve the status of the Baltic Sea – 

WATERPRAXIS”. Projekta dalībnieki: R.Deksne  

Ē.Teirumnieka, I.Matisovs, Z.Miklašēvičs, P.Grabusts , A.Martinovs, E.Visockis. 

7. Sadarbībā ar Vācijas, Bolīvijas, Brazīlijas, Gvatemalas un Čīle universitātēm Alfa III 

projekta programmas ietvaros tiek īstenots projekts „JELARE – Joint European Latin 

American Renewable Energy Project”. Projekta vadītājs – G.Noviks. 

8. Tiek īstenoti 2 projekti: „Urbanizēto teritoriju lietus notekūdeľu kvalitatīvā izpēte” un 

„Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola - komercsabiedrības”  

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

 

Studiju programmas 

nosaukums 
Kredītpunkti Studiju veids Iegūstamais grāds 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

2.līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma „Vides 

inţenieris” 

160 

Pilna laika 

klātiene un 

nepilna laika 

neklātiene 

Profesionālā 

bakalaura grāds 

vides zinātnē 

Vides inţenieris 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

„Vides aizsardzība” 

60 vai 80* 
Pilna laika 

klātiene  

Profesionālā 

maģistra grāds 

vides zinātnē 

Vides inţenieris 

Doktora studiju 

programma „Vides 

inţenierzinātne” 

144 
Pilna laika 

klātiene  

Inţenierzinātľu 

doktora 

zinātniskais grāds 

vides 

inţenierzinātnē 

- 

2.līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma 

„Mehatronika” 

180 

Pilna laika 

klātiene un 

nepilna laika 

neklātiene 

studijas 

Profesionālā 

bakalaura grāds 

mehatronikā 

Inţenieris 

mehatronikā 

*atbilstoši studiju programmā noteiktajām prasībām attiecībā uz iepriekšējo izglītību 

10. Studiju virziena studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

 

Doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” tika izveidota saskaľā ar Rēzeknes 

Augstskolas darbības un attīstības stratēģiju 2009. - 2015.gadam (apstiprināta RA Satversmes 

sapulcē 2009.gada 10. augustā ar lēmumu Nr. 1). Programmas izveide pilnībā atbilst stratēģijā 

formulētajai Rēzeknes Augstskolas misijai - attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un 

uzľēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā.  
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Studiju virziens pilnībā atbilst Rēzeknes Augstskolas stratēģiskiem mērķiem, kuri definēti 

Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģijā 2009. - 2015.gadam: 

 piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, 

aktīvus profesionālus speciālistus reģionā, valsts un starptautiskajam darba tirgum; 

 attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzľēmējdarbības attīstībai; 

 uzlabot dzīves kvalitāti Latgales reģionā, Rēzeknes Augstskolas akadēmisko personālu, 

studentus iesaistot Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē. 

 Studiju virziena programmas izpilda RA mērķus, jo nodrošina studentiem plašu 

akadēmisko un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES 

darba tirgū un sagatavoti zinātniskajam darbam Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, 

zinātniskajos un pētnieciskajos institūtos. Studiju programma īsteno RA attīstības 

pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeľu pēctecību, un mūţizglītības 

principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” tiek veikta 

RA studiju programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas 

tautsaimniecības, izglītības un zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu 

jauno speciālistu sagatavošanu. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana 

atbilstoši izmaiľām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam. 

Vides zinātnes loma ir deklarēta Latvijas Republikas likumā „Vides aizsardzības likums” 

un veselā virknē citu normatīvo aktu, Ministru kabineta noteikumos un Nolikumos, Latvijas 

valsts attīstības programmās. Vides aizsardzības problēmas ir iekļautas Latvijas Republikas 

zinātnes attīstības prioritāro virzienu sarakstā.    

Vides aizsardzības speciālistu loma mūsdienu apstākļos krasi pieaug visās cilvēka darbības 

jomās un kļūst par vienu no prioritārajām darbības sfērām arī Latvijā. Nacionālajā vides 

politikas plānā, kā būtiskākie uzdevumi tiek minēti attīrīšanas iekārtu uzstādīšana pilsētās, 

pilsētu ūdensapgādes sistēmu uzlabošana, atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzības 

sistēmu pietuvināšana ES valstu kritērijiem, dabas aizsargājamo objektu, dabas resursu pārvalde 

un pārraudzība. Aktuāla ir raţošanas vadīšana un organizēšana tā, lai samazinātu ietekmi uz 

vidi, videi draudzīgu tehnoloģiju izveide un ieviešana. Šīs tendences liecina par to, ka vides 

speciālisti būs nepieciešami valsts attīstībā. 

Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas mērķus – nodrošināt studentiem plašu 

akadēmisko un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES 

darba tirgū un sagatavoti zinātniskajam darbam Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, 

zinātniskajos un pētnieciskajos institūtos. 

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls (uzskaitījums, norādot 

tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no 

akadēmiskā personāla īsteno 

 

Nr. 
Docētāja 

uzvārds, vārds 

Zinātniskais 

grāds  
Amats 

Docējamie studiju kursi, 

programmas daļa, kredītpunkti 

Stdiju 

programma 

1.  AVOTS Aleksejs Dipl.inţ. Visdocents  Tēlotāja ģeometrija un 

inţeniergrafika (A, 3KP)  

Vides aizsardzības objektu 

projektēšanas un vadīšana (A, 

2KP) 

Ēku, ūdens padeves un pazemes 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

IVPB 
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būvju projektēšana (B, 2KP) 

Ģeodēzijas pamati (B, 2 KP) 

Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika 

un tehnoloģijas (A, 3KP) 

Ģeotermālās enerģijas resursu 

ekspluatācijas tehnika un 

tehnoloģija (B, 2KP) 

Projektu vadīšana un vides 

aizsardzības inţeniertehnisko 

iekārtu projektēšana (A, 3KP) 

IVPB 

IVPM 

 

2.  CIGANSKIS 

Vitālijs 

Mg.paed., 

Dipl.inţ. 

Lektors  Teorētiksa mehānika un materiālu 

pretestība (A, 3KP) 

Antorpogēnie trokšľu un vibrācijas 

(B, 2KP) 

Tehniskā grafika (A, 3KP) 

Konstruēšanas pamati I (A, 2KP) 

Detaļu precizitāte un 

standartizācija (A, 3KP) 

Konstruēšanas pamati II (A, 1KP) 

Studiju projekts mehāniskās 

piedziľas konstruēšanā (A, 2KP) 

IVPB 

 

IVPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

3.  ČAUPALE Renāte Dr.arh. Docente Vides psiholoģija (C, 3KP) IVD 

4.  TRETJAKOVA 

Rasma 

Dr.biol. 

Mg.paed. 

Docente, 

LR Zinātľu 

padomes 

eksperte, 

LERZ 

laboratorijas 

vadītāja 

Bioloģiskie un  bioķīmiskie procesi 

vidē (A, 3KP) Aizsargājamo 

objektu ekoloģija (C, 1 KP)  

Hidroloģija un ezeru 

apsaimniekošanas tehnoloģijas (B, 

2KP) 

Bioķīmija un biotehnoloģijas 

pamati (B, 2KP)  Ekoloģiskā 

monitoringa sistēmas, 

biomonitorings (B, 2KP) 

 Mikrobioloģija (C, 2KP) 

IVPM 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

5.  IGAVENS Andris Dipl.inţenieris, Vieslektors  Tehniskā grafika (A, 3KP) 

Datorprogrammas 

inţeniermehānikā I (A, 3KP) 

Datorprogrammas 

inţeniermehānikā II (A, 2KP) 

Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana I (A, 2KP) 

Metālapstrādes tehnoloģijas I (A, 

2KP) 

 Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana II (A, 2KP) 

CAM tehnoloģijas I (A, 2KP) 

 Mehānisko iekārtu uzraudzība, 

akope, emonti (A, 2KP) 

 Plastmasu apstrādes tehnoloģijas 

(B, 2KP) Metālapstrādes 

tehnoloģija II (B, 2KP) 

Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana III (B, 2KP) 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

6.  JURČS Ivars Mg.env. Lektors Civilā aizsardzība (A, 1KP) 

Darba aizsradzība (A, 1KP) 

Tehnogēnās avārijas un katastrofas 

(A, 2KP) 

Ārkārtas situāciju monitorings un 

prognoze (A, 2KP) 

 Degšanas un eksplozijas procesi 

IVPB, 

IMPB 

IVPB, 

IMPB 

IVPB 

IVPB 

 



21 

 

(B, 2KP) IVPB 

7.  EŢMALE 

SANDRA 

Dr.oec. Docente Projektu vadīšnaa (B, 2KP) 

Inovāciju vadība (B, 2KP) 

Uzľēmējdarbības ekonomika un 

grāmatvedības pamati (C, 2KP) 

IVPB 

IMPB 

 

IMPB 

8.  KANGRO Ilmārs Dr.paed. Docents  Augstākā matemātika III (A, 3KP) 

Augstākā matemātika 

inţenierzinātnēs (A, 3KP) 

Matemātiskās  metodes un datori 

vides zinātnē (A, 2KP) 

Matemātiskās metodes (A, 2KP) 

Matemātiskās metodes vides 

zinātnē (A, 3KP) 

IMPB 

IVPB 

 

IVPB 

IMPB 

IVD 

9.  KAUPUŢS Aivars Dr.paed. Viesdocents, 

vadošais 

pētnieks 

Sports IVPB, 

IMPB 

10.  KĻAVIĽŠ Dainis Mg.sc.ing. Viektors, 
Elektrotehnikas 

laboraorijas 

vadītājs 

Elektriskās mašīnas un elektriskā 

piedziľa (A, 3 KP) 

 Mikroprocesoru tehnika (A, 3KP) 

Mikroprocesoru programmēšana 

(A, 1KP) 

 Robotu tehnika (A, 3KP) 

 Automātiskās vadības sistēmu 

projektēšana (A, 2KP) 

Studiju projekts automātiskās 

vadības sistēmu projektēšanā (A, 

2KP) 

Robotu vadības sistēmas I (A, 

2KP) 

Mikroprocesoru programmēšana II 

(A, 2KP) 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

11.  LAIZĀNE Ināra Mg.paed. Viesektore Bioloģiskie un  bioķīmiskie procesi 

vidē (A, 3KP) 

Vispārīgā ekoloģija (A, 2KP) 

Vides aizsardzības pamati (A, 

2KP) 

Dabas resursi un dabas 

saimniecības tehnoloģijas (A, 2KP) 

Eksperimentālā ekoloģija (C, 1KP) 

Ekoloģiskā kultūra (C, 1KP) 

Cilvēka ekoloģija un ekoloģiskā 

higiēna (C, 1KP) 

IVPM 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

12.  LAVENDELIS 

Egons 

Dr.habil.sc. 

ing. 

Vies- 

profesors 

Mehānika I (A, 4KP) 

 Mehānika II (A, 6KP) 

IMPB 

IMPB 

13.  MAKAROVA 

Galina 

Dr.jur. Docente Darba tiesības (A, 1KP) IVPB, 

IMPB 

14.  MARTINOVS 

Andris 

Dr.sc.ing. Asoc.profesors, 

Mehatronikas 

laboratorijas 

vadītājs, 

studiju 

programmas 

IMPB direktors 

Fizika I (A, 2KP) 

Fizika II (A, 2KP) 

Cietvielu fizika ar materiālmācības 

pamatiem (A, 2KP) 

 Plūsmu mehānika un hidraulika 

(A, 2KP)  Elektrotehnika un 

elektronika (A, 3KP) Enerģētika un 

siltumtehnika (B, 3KP) 

Materiālzinības (A, 4KP) 

Datorprogrammas 

inţeniermehānikā I (A, 3KP) 

Mehānika I (A, 4KP) 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 
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Mehānika II (A, 6KP) 

Elektrotehnika  (A, 3KP) 

Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana I (A, 2KP) 

Elektriskās mašīnas un elektriskā 

piedziľa (A, 3KP) 

Hidrauliskā un pneimatiskā 

piedziľa (A, 3KP) 

Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana II (A, 2KP) 

Elektriskās piedziľas automātiskās 

vadības sistēmas (A, 3KP) 

Robotikas praktikums (A, 2KP) 

Automātiskās vadības sistēmu 

projektēšana (A, 2KP) 

Raţošanas procesu automatizācijas 

sistēmu programmēšana (B, 2KP) 

 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

 

IMPB 

15.  MATISOVS Ivars Mg.sc.env. Lektors Inţeniertehnisko pētījumu metodes 

(A, 2KP) Meţa resursi un to 

apsaimniekošana (B, 3KP) Dabas 

ārkārtas situācijas un katastrofas 

(B, 2KP) 

Pilsētu ekoloģija (C, 1KP) 

Transporta ietekme  uz vidi (C, 

1KP) 

Klimata globālās pārmaiľas 

procesi un meteroloģija (C, 1KP) 

Ekoloģiskās avārijas un katastrofas 

(B,2KP) 

Vides ģeogrāfija (C, 1KP)  

Pilsētvides inţeniertehniskā 

aizsardzība (B, 3KP) 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPM 

16.  MOROZOVA Ilga Mg.edu. Viesektore  Augstākā matemātika I (A, 3KP) 

Augstākā matemātika II (A, 3KP) 

IVPB, 

IMPB 

IVPB, 

IMPB 

17.  MUSATOVS Jurijs Mg.comp. Viesektors Informācijas tehnoloģijas un 

datorprogrammatūra (A, 3KP) 

Informācijas tehnoloģijas un 

programmēšanas pamati (A, 3KP) 

IVPB 

 

IMPB 

18.  NARICA Pāvels Mg.oec. Vieslektors, 

Vdes tehnoloģiju 

pārneses 

kontaktounkta 

koordinators 

Fizika I (A, 2KP) 

Fizika II (A, 2KP) 

Elektrotehnika un elektronikas  

pamati (A, 3KP) 

Uzľēmumu enerģētika un 

energoapgāde (B, 3KP) 

Metorloģija un standartizācija (A, 

3KP) 

Elektrotehnika (A, 3KP) 

Energoelektronika (A, 3KP) 

 Pilsētu komunālās saimniecības 

ekoloģiskie aspekti (B, 2KP) 

Vēja enerģijas ekspluatācijas 

tehnika un tehnoloģijas (B, 2KP) 

 Saules enerģijas ekspluatācijas 

tehnika un tehnoloģijas (B, 2KP) 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

 

IVPB 

 

IVPB 

 

IVPB 

19.  NOVIKS Gotfrīds Dr.hab.geol. Viesrofesors, 

vadošais pētnieks,  

LR Zinātľu 

Vides inţenierģeoloģija (A, 2KP)  

 Ekotehnoloģija spamati (A, 3KP) 

Degradēto teritoriju atjaunošana 

IVPB 

IVPB 

IVPB 
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padomes eksperts, 

Dabas un 
inţenierzinātľu 

katedras vadītājs, 

studiju programmu 
IVPB, IMPB, IVD 

direktors 

(A, 3KP) Piesārľojuma novēršanas 

tehnoloģijas (B, 2KP) 

Ģeoķīmijas pamati (B, 2KP) 

 Zemes dzīļu resursu ieguves un 

pārstrādes tehnoloģijas (B, 2KP) 

Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē 

(A, 3KP) 

Vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts (A, 3KP) 

Ekotehnoloģijas un industriālās 

ekoloģijas (A, 3KP) 

Vides inţenierzinātľu integrālais 

speckurss (A, 8KP) 

Teorētisko un inţeniertehnisko 

pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts (A, 6KP) 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPM 

 

IVPM 

 

IVPM 

IVD 

 

IVD 

 

20.  PLEIKŠANIS 

Staľislavs 

Mg.sc.env. Lektors  Būvmateriāli un sasitvielas (B, 

2KP) 

Videi draudzīgas būvtehnoloģijas 

un materiāli (B, 2KP) 

IVPB 

 

IVPB 

21.  OPINCĀNE Mārīte Dr.phlol. Docente Angļu valoda (A, 5KP) 

Profesionālās svešvalodas kurss 

(A, 4 KP) 

IVPB 

IDP 

22.  RUSKULE Ērika Mg.biol. Visdocente Vides tiesības un likumdošana (A, 

2KP) 

Ietekmes uz vidi novērtējums (A, 

2KP) 

Vides ekonomika (A, 2KP) 

Vides monitoring (A, 2KP) 

Vides monitoring sistēmas un GIS 

(A, 3KP) 

 Ārkārtas situācijas reglamentējošā 

dokumentācija un likumdošana (A, 

2KP) 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPM 

IVPB 

23.  SILINEVIČA Irēna Dr.sc.ing. profesore Elektrotehnika un elektronikas 

pamati (A, 3KP)  

Elektrotehnika (A, 3KP) 

Tūrisma industrijas ietekme uz vidi 

(C, 1KP) 

IVPB 

IMPB 

IVPB 

24.  STRAMKALE 

Veneranda 

Dr.agr. Vadošā 

pētniece 

Agroekoloģija (B) IDP 

25.  TEIRUMNIEKA 

Ērika 

Mg.chem. Lektore Vispārīgā un neorganiskā ķīmija 

(A, 3KP Organiskā un koloidālā 

ķīmija (A, 3KP) 

  Vides ķīmija un kontrole (A, 

3KP) 

 Fizikālā un koloidālā ķīmija (A, 

2KP) 

Vides aizsardzība (A, 1KP) 

Fizkālie un ķīmiskie procesi vidē 

(A, 3KP) 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IMPB 

IVPM 

26.  TEIRUMNIEKS 

Edmunds 

Dr.sc.ing. Asoc.profesors  Cietoun bīstamo atkritumu 

apsaimniekošana (A, 3KP) 

 Ūdens sagatavošanas un 

attīrīšanas tehnika un tehnoloģijas 

(A, 3KP) 

Vides attīrīšana, atkritumu 

pārstrāde (A, 3KP) 

Automātiskā vadība un regulēšana 

IVPB 

 

IVPB 

 

IVD 

IMPB 
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(A, 3KP) 

27.  UŢGA-REBROVS 

Oļegs 

Dr.ing. Asoc.prof. Riska analīze un vadīšana (A, 

2KP) 

Vides kvalitātes vadība un 

sertifikācija (A, 2KP) 

Ekoloģiskā riska analīze un 

katastrofu teorija (A, 2KP) 

IVPM 

IVPM 

IVPB 

28.  VISOCKIS 

Edmunds 

Dr.sc.ing. Vadošais 

pētnieks 

Biomasas enerģijas resursu 

ekspluatācijas tehnika un 

tehnoloģijas (B) 

IVPB 

29.  KALVĀNS Ēriks Dr.psih. Lektors Saskarsme psiholoģija (A) IVPB, 

IMPB 

30.  KORKLA 

Veronika 

Mg. paed. Lektore Loģika (C, 1KP) 

Ētika, estētika (C 1KP) 

 Filozofijas pamati (A, 2KP) 

IMPB 

IMPB 

IVPB 

31.  VUCENLAZDĀNS 

Pēteris  

Dr.paed. Profesors  Inovācijas augstskolu pedagoģijā 

un psiholoģijā (A, 3KP) 

IVPM 

32.  MIKLAŠEVIČS 

Ziedonis 

Dr.sc.ing. Vadošais 

pētnieks, LZP 

eksperts 

Meţu resursu ilgtspējīgās 

izmantošanas tehnoloģijas (A, 

3KP) 

IVD 

33.  

GRABUSTS 

Pēteris  
Dr.sc.ing. 

Asoc. 

profesors, 

REGI vadošais 

pētnieks, LR 

Zinātľu 

padomes 

eksperts 

Datorprogrammas 

inţeniermehānikā I, II (A, 6KP) 

 Datoru arhitektūra (A, 3KP) 

Datorvadības sistēmas (A, 2KP) 

 Datorvadības sistēmu projektēšana 

(A, 3KP) Vides procesu 

modelēšana (A) 

IMPB 

 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IVD 

IVPB – 2.līmeľa profesionālās augtsākās izglītības bakalura studiju programma “Vides 

inţenieris” 

IVPM – profesionālā maģistra dtudiju programma “Vides aizsardzība” 

IVD – doktora studiju programma “Vides inţenierzinātne” 

IMPB – 2. līmeľa profesionālās augtsākās izglītības bakalura studiju programma 

“Mekatronika” 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju virziena  mērķu un uzdevumu 

īstenošanai 

 

 Rēzeknes Augstskolas akadēmiskais personāls pēc savas kvalifikācijas ir spējīgs nodrošināt 

kvalitatīvu studiju virziena realizēšanu. 

Visi profesori un asociētie profesori ir inţenierzinātľu doktori, kas atbilst studiju virzienam.   

Viss iesaistītais programmā akadēmiskais personāls piedalās vides zinātnes speciālistu 

sagatavošanā sākot no 1997.gada un līdz ar to ir ieguvis lielu pieredzi tieši vides inţenieru 

sagatavošanas jomā. 

 Doktorantu sagatavošanā iesaistīti: profesors vides aizsardzībā Gotfrīds Noviks, kas 

nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem un resursu kompleksu izmantošanu un 

ekotehnoloģijām sākot no 1992. gada. 

 Asociētais profesors Edmunds Teirumnieks absolvējis RA vides inţeniera- ekotehnologa 

studiju programmu 2000.gadā, ieguvis maģistra grādu vides zinātnē Latvijas Universitātē, 

maģistra grādu ķīmijas tehnoloģijā un aizstāvējis doktora disertāciju Rīgas Tehniskajā 

universitātē. 

Asociētais profesors Andris Martinovs – inţenierzinātľu doktors mehānikā, fiziķis, no 

1997.gada pasniedz fizikas kursus profesionālajā bakalaura vides inţeniera studiju 
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programmā, lasa kursu „ Fizikālie procesi vidē” maģistra studiju programmā „Vides 

aizsardzība„.  

Profesors Olegs Uţga –Rebrovs – speciālists riska analīzes procesos, lasa studiju kursus 

bakalauriem un maģistriem vides aizsardzībā. 

Profesore reģionālās ekonomikas apakšnozarē Irēna Silineviča  lasa studiju kursus vides 

ekonomikā un reģionālajā ekonomikā bakalaura un maģistra studiju programmās 

studējošiem vides aizsardzībā.  

Asociētais profesors Pēteris Grabusts – speciālists intelektuālās datortehnoloģijās, LR 

Zinātnes padomes eksperts – nodrošina kursus eksperimentu modelēšanā un datu apstrādē. 

Katrs no akadēmiskā personāla ir ne tikai ir kvalificēts pedagogs, bet arī nepārtraukti 

nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, publicē savus pētījumu rezultātus, piedalās 

starptautiskajās konferencēs kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, ir iesaistīts pētnieciskajos 

projektos. Detalizēta informācija par katru docētāju ir pieejama viľu dzīves un darba gājuma 

aprakstos.  

  

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā 

ietekme uz studiju darbu (studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība 

starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 

projektos pārskata periodā.) 

 

RA akadēmiskā personāla un vieslektoru, iesaistīto doktora studiju īstenošanā, pilnīgāka 

informācija par zinātniskajām aktivitātēm pieejama akadēmiskā personāla CV (1.pielikums). 

 Dabas un inţenierzinātľu katedrā notiek zinātniskie semināri, kuros docētāji regulāri 

uzstājas ar sava darba rezultātiem, apmainās darba pieredzē, risina pētniecības organizatoriskos 

jautājumus. Ar savu pētījumu rezultātiem docētāji regulāri iepazīstina kolēģus zinātniskajās un 

zinātniski praktiskajās konferencēs gan Latvijā, gan citās valstīs, un publikācijās zinātniskajos 

izdevumos.  

Ik pēc gada, sākot no 1997.g tiek organizētas Starptautiskās zinātniski - praktiskās 

konferences “Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurās piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas. Pēdējā IX konference norisēja 2013.g jūnijā. 

Konferences materiāli publicēti konferences referātu krājumos.  

Katedras zinātniskā darba kompleksā tēma “Vidi saudzējošo tehnoloģiju teorētisko un 

inţeniertehnisko pamatu izstrāde” ir formulēta RA attīstības koncepcijā.  

 
Dabas un inţenierzinātņu katedrā realizētās zinātniski pētnieciskā darba tēmas  

Tēmas 

nosaukums 

Tēmas 

vadītājs 

Tēmas 

izpildītāji 

Mērķis Pētnieciskie 

jautājumi 

Latgales 

reģiona un 

Latvijas 

kontekstā 

Būtiskākie 

rezultāti  

Nozīmīgākie 

aspekti tēmas 

izpētē 

turpmākajos 

gados 

Atjaunojamās 

enerģētikas 

problēmu 

analīze Latvijā 

(Renewable 

energy market 

needs in 

Latvia)  

Prof. 

Gotfrīds 

Noviks  

Prof. 

Gotfrīds 

Noviks, 

lektors  

Aleksejs 

Zorins  

Izvērtēt 

atjaunojamās 

enerģijas 

tehnoloģiju 

attīstības 

stāvokli  

Latvijas 

Latgales 

reģiona 

galvenais 

atjaunojamās 

enerģijas 

resurss ir 

biomasa – tās 

efektīvās 

izmantošanas  

Apkopoti 

plaša mēroga 

aptaujas 

rezultāti pa 

Latviju par 

atjaunojat 

enerģētiku , 

izvērtēts 

praktiskās 

Izstrādāt 

moduļus 

studiju 

kursiem vides 

inţenierzinātnē  

speciālistu 

atjaunojamās 

enerģētikas 

jomā 
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enerģētikā 

iespējas  balstās 

uz pētījumiem 

šajā jomā 

izmantošanas 

, pētījumu , 

speciālistu 

sagatavošanas 

līmenis, 

potenciālās 

iespējas 

attīstīt šo 

nozari . 

Izstrādāta 

pētījumu 

stratēģija 

atjaunojamās 

enerģētikas 

jomā RA 

sagatavošanai 

RA. 

Veikt 

pētījumus 

biomasas 

ieguves un 

pārstrādes 

tehnoloģiju 

attīstībā    

Dabisko 

sorbentu 

pētījumi 

asoc.prof. 

E.Teirumnieks 
E.Teirumnieks 

Ē.Teirumnieka 

S.Augule 

Izpētīt Latvijā 

pieejamo 

dabisko 

sorbentu 

īpašības 

Austrumlatvijas 

purvu kūdras 

kā sorbenta 

īpašību izpēte 

Piedalīšanās 

konferencē 

Marokā 

2010.g.maijs, 

publikācija 

konferences 

rakstu 

krājumā 

Dabisko 

sorbentu 

apstrāde 

sorbcijas 

īpašību 

uzlabošanai un 

praktiskai 

izmantošani 

Vides 

kvalitātes 

vērtējums ar 

bioindikācijas 

metodēm 

Rasma 

Deksne 

Rasma 

Deksne, 

Ilmārs 

Skutelis, 

Arnita 

Meinerte 

Noteikt vides 

kavalitāti 

izmantojot 

bioindikācijas 

metodes 

Latgales 

reģions atrodas 

pierobeţas 

zonā, tādējādi 

pakļauts 

pārrobeţu 

piesārľojuma 

riskam, tādēļ 

aktualizējas  

vides kvalitātes 

izpēte šajā 

reģionā. 

Dalība 5 

starptautiskās 

zinātniskās 

konferencēs; 

1 publikācija  

zinātniskā 

ţurnālā ar 

SCI; 

6 publikācijas 

konferenču 

pilna teksta 

rakstu 

krājumos 

Salīdzināt 

bioindikācijas 

metoţu 

rezultātus ar 

ķīmisko 

analīţu 

rezultātiem; 

izstrādāt 

ieteikumus 

bioindikācijas 

metoţu 

pilnveidošanai. 

Pilsētvides 

transformācijas 

procesi 

lekt. 

I.Matisovs 

I.Matisovs, 

A.Skromulis 

Izpētīt 

pilsētvides 

transformācijas 

procesus un 

tos 

ietekmējošos 

faktorus 

Austrumlatvijas 

pilsētu vides un 

ainavas 

kvalitātes 

salīdzinošais 

izvērtējums, 

kas sekmētu 

pilsētvides 

kvalitātes 

uzlabošanas 

pasākumu 

izstrādi 

Iesniegta  un 

pieľemta  1 

publikācija 

zinātnisko 

rakstu ţurnālā 

Via Latgalica  

Uz pētījumiem 

balstītu 

Ieteikumu 

izstrāde 

pilsētvides 

ainavas 

kvalitātes 

uzlabošani 

 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls pēdējo sešu gadu 

laikā ir darbojies daudzu Latvijas un starptautiskā mēroga projektu realizācijā . 
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Piedalīšanās starptautiskajos projektos 

 

Eiropas Savienības Ietvara programmas un citi starptautiski pētniecības un attīstības 

projekti 

Projekta nosaukums un 

reģistrācijas numurs 

ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- 

komercsabiedrības”,  

Finansējuma avots un 

apmērs 

Finansējuma avots:  

Kopējais projekta finansējums (LVL vai EUR): 210548,00 LVL 

Piesaistītais finansējums (LVL vai EUR): 49832,53 LVL 

RA līdzfinansējums (LVL vai EUR): 38159,31 LVL 

Finansējums 2013.gadā: 56368,94 LVL 

Projekta ilgums  2008. – 2013. 

Dalībnieki Vad. E. Teirumnieks, dalībnieki: E. Teirumnieka, R. Deksne, I. Matisovs, 

M. Kijaško, P .Narica, S. Augule, 

Būtiskākie rezultāti 

2013.gadā 

Noslēgti 3 pasūtījuma līgumi. 

Iesniegts 1 patenta pieteikums. 

Izstrādāti 4 komercializācijas piedāvājumi. 

Organizēti 3 VTPP semināri un līdzorganizētas 3 konferences.  

Pēdējā projekta gadā 

plānotie rezultāti 

Nav 

Pēcprojekta aktivitātes 

(attiecināms uz projektu, 

kurš ir noslēdzies 

2013.gadā) 

Kontaktpunkts tiks turpināts veicot personāla apmācības, organizējot 

seminārus un konferences, kā arī veicot pasūtījuma pētījumus. 

 

Projekta nosaukums un 

reģistrācijas numurs 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata 

izmaiľu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas 

Finansējuma avots un 

apmērs 

Finansējuma avots:  

Kopējais projekta finansējums (LVL vai EUR): 247584,00 LVL 

Piesaistītais finansējums (LVL vai EUR): 2290153 LVL 

RA līdzfinansējums (LVL vai EUR): 18569,00LVL 

 

Projekta ilgums  2010. – 2013. 

Dalībnieki Vad. E. Visockis, dalībnieki: P.Vucenlazdāns, V.Ansone, R.Tretjakova, 

A.Teilāns 

Būtiskākie rezultāti 

2013.gadā 

Iesniegts 1 LV patenta pieteikums, 1 Eiropas patenta pieteikums 

Izbūvēti 3 protoripi 

Zinātniskās publikācijas 2 

Pēdējā projekta gadā 

plānotie rezultāti 

Nav   

Pēcprojekta aktivitātes 

(attiecināms uz projektu, 

kurš ir noslēdzies 

2013.gadā) 

5 gadu laikā tiks veikti eksperimentālie pētījumi uz izveidotajiem 

prototipiem. 

 

Latvijas valsts budţeta finansētie, konkursa kārtībā iegūtie pētniecības un attīstības 

projekti 

 

Projekta 

nosaukums un 

reģistrācijas 

numurs 

Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu 

izveides tehnoloģiju izstrāde; Nr.10.0009 (iesaistīti RTU, TSI un RA) RA 

apakšprojekts Nr. 3 „Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko procesu ekoloģiskās 

drošības modelēšana un novērtējums  
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Finansējuma 

avots un apmērs 

Finansējuma avots: LZP grants 

Kopējais projekta finansējums (LVL vai EUR): 28800,00 LVL (RA apakšprojekta 

finansējums) 

Piesaistītais finansējums (LVL vai EUR): 0 

RA līdzfinansējums (LVL vai EUR): 0 

Finansējums 2013.gadā: 7200,00 LVL (RA apakšprojekta finansējums) 

Projekta ilgums 01.03.2013.- 31.12.2013. 

Dalībnieki A.Martinovs, A.Skromulis 

Būtiskākie 

rezultāti 

2013.gadā 

 Veikti elektromagnētiskā lauka, aerojonu (cluster ions, intermediate ions) un 

radona līmeľa mērījumi daba telpā, kad darbojas vakuumuzputināšanas iekārta 

HHB-66-И1; konstatēts, ka elektriskā un magnētiskā lauka intensitāte frekvenču 

diapazonā 100MHz- 9400MHz nepārsniedz LR noteiktās normas, iekārtas darbība 

būtisku ietekmi uz aerojonu koncentrāciju telpā nerada, uzputināšanas process no 

elektromagnētiskā starojuma (dotajā frekvenču intervālā) un klasterjonu 

koncentrācijas viedokļa ir videi un veselībai drošs.  

 Izstrādāts matemātiskais modelis, kurš dod iespēju prognozēt daţāda izmēra 

pozitīvo un negatīvo klasterjonu koncentrāciju gaisā laika gaitā atkarībā no 

radiācijas fona, temperatūras, elektromagnētiskās enerģijas līmeľa, aerosola un 

putekļu daļiľu daudzuma un izmēriem. 

 Izstrādāta metode uzputinātā slāľa biezuma mērīšanai ar augstfrekvences 

elektrisko lauku. 

 Izstrādāta metode metālu sastāva ar ICP spektrofotometru noteikšanai uzputinātajā 

slānī; diemţēl tās galīgo aprobāciju 2013.gada beigās neizdevās veikt,  jo RA 

Ķīmijas laboratorijā esošajam  spektrofotometram (Perkin Elmer Optical Emission 

Spectrometer Optima 2100 DV) nepieciešams remonts. 

Pēdējā projekta 

gadā plānotie 

rezultāti 

Projekts beidzās ar 31.12.2013. 

Pēcprojekta 

aktivitātes 

(attiecināms uz 

projektu, kurš ir 

noslēdzies 

2013.gadā) 

 pētījumu rezultātu publicēšana: 

o raksts „Ecological-Safety-Assessment of the sputtering technological 

process”; 

o raksts „Method for forecasting the number of air cluster ions”; 

 pētījumu rezultātu prezentācija konferencēs 

 

Īstenotie pētniecības un attīstības līgumdarbi (piesaistot finansējumu) Latvijā un ārzemēs 

(piem., līgumi ar valsts un pašvaldības iestādi, valsts augstskolu, valsts zinātnisko institūtu, 

komersantu, fizisku personu, biedrību, nodibinājumu utt.) 
 

Līgumdarbs 

 

Izpildītājs 

(vārds,  

uzvārds) 

Pasūtītājs 

(nosaukums) 
Piesaistītais  

finansējums 

Līgumdarba nosaukums: 

Frēzēšanas darba galda  

2100 modernizāciju un 

personāla apmācība 

Sadarbības termiņš: 

07.06.2013.-30.09.2013. 

Līguma numurs: 28.P1.1-14/5 

Pāvels 

Narica  

Daugavpils 

lokomotīvju 

remonta rūpnīca. 

 

Kopējais līgumdarba 

finansējums (LVL vai 

EUR): 45000 EUR 
Finansējums 2013.gadā: 

45000 EUR 

 
Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 
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Vārds, 

uzvārds 
Konferences nosaukums 

Konferences 

norises vieta un 

laiks 

Referāta nosaukums 

1. Rasma 

Tretjakova 

9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, Latvija, 

20 - 22 jūnijs, 

2013. 

Ecological quality 

analysis of the 

Rezekne River after 

zooplankton. 

2. Rasma 

Deksne, Ērika 

Teirumnieka,  

„Aspects of Sustainable 

Development: Theory and Practice“ 

Utena, Lietuva, 

2.- 3.  maijs, 

2013 

Anthropogenic 

pollution of Rezekne 

river and its influence 

on zooplankton 

 

3. Ilmārs 

Kangro,  

Edmunds 

Teirumnieks,  

Ērika 

Teirumnieka 

9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, 20.-22. 

jūnijs, 2013. 

The mathematical 

modeling of metals 

mass transfer in three 

layer peat blocks. 

4. Edmunds 

Teirumnieks 

Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Kā nodrošināt globāli 

konkurētspējīgu augstāko izglītību 

Latvijas attīstības centros?”. 

Organizatori: Liepājas Universitāte, 

Latvijas Universitāte un Liepājas 

pilsētas dome. 

Liepāja, 2013. 

gada 5. aprīlis. 

Augstskolu loma 

reģionu 

tautsaimniecības 

attīstībā. 

5. Viktors 

Mironovs, 

Juris Treijs, 

Edmunds 

Teirumnieks, 

Vjaceslavs 

Lapkovskis  

BALTMATTRIB 2013, 22nd 

International Baltic Conference of 

Engineering Materials & 

Tribology. 

Riga, November 

14
th

 – 15
th

, 2013. 

Ferromagnetic 

Sorbents for 

Collection and 

Utilization of Spilled 

Oil Products. 

6. Staľislavs 

Pleikšnis 

European Conference on 

Sustainable Development 

Minska, 15.-

18.maijs, 2013. 

Ceļā uz ilgtspējīgu 

atkritumu 

apsaimniekošanu 

Latvijā 

7. Staľislavs 

Pleikšnis 

Ecology & Safety Bulgārija, 07.-

11.jūnijs 2013. 

Ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

novērtējums un 

daţādu 

siltumizolācijas 

materiālu 

salīdzinājums 

8. Staľislavs 

Pleikšnis 

9.starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. 

Tehnoloģija.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013 

Siltumizolācijas 

materiāls no 

sapropeļa 

un kaľepju spaļiem 

(cannabis sativa L.) 
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9. Andris 

Martinovs 

Andris 

Skromulis 

17th Finnish-Estonian Air Ion and 

Aerosol Workshop 
Finland, Hyytiälä, 

11.6–12.6.2013  
Method for 

forecasting the 

number of air cluster 

ions. 
 

10.Natālija 

Sinicina 

Andris 

Skromulis 

17th Finnish-Estonian Air Ion and 

Aerosol Workshop 

Finland, Hyytiälä, 

11.6–12.6.2013 

Impact of 

microclimate and 

indoor plants on 

cluster ions. 

 

11.Natālija 

Sinicina 

Andris 

Skromulis 

Andris 

Martinovs 

IX starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference Vide. Tehnoloģija. Resursi. 

Rēzekne, Latvija, 

20.06. – 22.06. 

2013. 

Impact of 

microclimate and 

indoor plants on 

cluster ions. 

12.Ivars 

Matisovs 

71.Latvijas Universitātes zinātniskā 

conference 

Rīga, 30.01.2013. Latgales 

urbanonīmi kā 

reģiona 

ģeogrāfiskās un 

kultūrvides 

atspoguļotāji. 

13.Pāvels 

Narica 

Daugavpils universitātes 55 

starptautiska zinātniska konference 

Daugavpils 

10.04.2013-

12.04.2013 

Plāno kārtiľu materiāla 

CZTSE optisko īpašību 

izpēte atkarībā no 

iegūšanas tehnoloģijas 

14.Pāvels 

Narica 
9.starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. 

Tehnoloģija.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013 

Plānas kārtiľas plevišu 

materiāla Cu2ZnSnSe4  

iegūšanas tehnoloģijas  

 

15.Gotfrīds 

Noviks 

9.Starptautiskā zinātniski, praktiskā 

konference „Vide.Tehnoloģija 

.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013 

Investigation of 

Biomass Ash 

Properties for Their 

Utilization Assesment 

 16.Edgars 

Čubars, 

Gotfrīds 

Noviks 

9.Starptautiskā zinātniski, praktiskā 

konference 

„Vide.Tehnoloģija.Resursi” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013 

Influence of Different 

Factors on Productivity 

of Reed Growths  

 17.I. Kangro 9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, Latvija, 

20 - 22 jūnijs, 

2013. 

The mathematical 

modeling of metals 

mass transfer in three 

layer peat blocks. 

18.I. Kangro  18
th

 Int. conf.: MATHEMATICAL 

MODELLING and ANALYSIS, 4
th

 

Int. conf.: APPROXIMATION 

METHODS and ORTHOGONAL 

EXPANSIONS, May 27 – 30, 2013 

Tartu Estonia. 

May 27 – 30, 

2013 Tartu 

Estonia. 

On mathematical 

modelling of metals 

distribution in peat. 

19.I. Kangro Int. conf.: Teaching Mathematics: 

Retrospective and Perspectives, 

14
th

 international conference,. May 

May 9 – 11, 

2013, Jelgava. 

The Content of 

Learning 

Mathematics in the 

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
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9 – 11, 2013, Jelgava. Integration of 

Scientific 

Disciplines. 

 

20.I. Kangro 

Natural Science Education at a 

General School – 2013. 19th 

National Scientific-Practical 

Conference, Skuodas, 26-17 April, 

Lithuania, 2013. 

Skuodas, 26-17 

April, 2013, 

Lithuania. 

Естественнонаучное 

образование в 21 

веке: проблемы и 

пути их решения. 

21. P.Grabusts 9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, Latvija, 

20 - 22 jūnijs, 

2013. 

The Concept of 

Ontology for 

Numerical Data 

Clustering 

22. E.Valbahs 

P.Grabusts 

8th EUROSIM Congress on 

Modelling and Simulation 

EUROSIM2013 

Cardiff, Wales, 

United 

Kingdom, 6-9 

September. 

Path Planning Using 

Non - Euclidean 

Metric 

23. P.Grabusts The 2nd Virtual International 

Conference on Advanced Research 

in Scientific Areas (ARSA-2013) 

Slovakia, 

December 2 - 6, 

2013. 

Association rules’ 

parameters impact 

study in statistical 

data analysis 

example 

24. P. 

Grabusts 

6-th International scientific 

conference on Applied information 

and  Communication Technologies 

(AICT2013) 

Jelgava, 25-26 

April 2013. 

 

Analysis of ontology 

based approach for 

clustering tasks 

 

Studentu zinātniskais darbs ir saistīts ar  adsorbentu pētīšanu, Rēzeknes pilsētas gaisa 

piesārľojuma un autotransporta plūsmu pētīšanu, Rēzeknes upes, Kovšu ezera un citu Latgales 

ūdenskrātuvju stāvokļa izpēti, ūdens sistēmas Rāzna - Rēzeknes upe - Lubāna - Aiviekste - 

Daugava ekoloģisko izpēti, grunts piesārľojuma Rēzeknes pilsētā analīzi, atkritumu 

apsaimniekošanu, dzeramā ūdens kvalitātes, pilsētvides ainavas un citiem pētījumiem. Inţenieru 

fakultātē regulāri notiek starptautiskās  studentu zinātniskās konferences (2013.gadā notika 

17.konference), tiek izdoti studentu konferenču referātu krājumi. Tā studentu  16.konferences 

referātu krājumā publicēti 17 studentu, maģistrantu un doktorantu raksti studiju virziena 

MMSSM jomā, kuru zinātniskie vadītāji ir šo virzienu īstenojošais akadēmiskais personāls   

Edmunds Teirumnieks,Gotfrīds Noviks, Andris Martinovs, Ērika Teirumnieka u.c.  

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts 

 

Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 

A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH)   
1.Kalvāns Ē. Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs. Rakstu krājum Starptautiskās 

zinātniskās conferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 2013, Thomson Reuters Web of science  

 

Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index-Copernicus) 

vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos  
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1.Silineviča I. Implementation problems of Development Strategies: case study of Dagda county. 

Integrated and Sustainable Regional Development.,2013:International scientific conference.- 

Jelgava (Latvia).No.31.ISSN 1691- 3078. 2013 EBSCO 

2. Silineviča I. Ludzas novada attīstības stratēģijas ieviešanas izpēte tūrisma attīstības kontekstā. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Journal of Social Sciences. Research papers, 2013. - 

Rezeknes Augstskola (Latvia)Nr.1(5).p.202-212. Copernicus. 

3. Opincāne M. Dţozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas 

sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. Komparatīvistikas almanahs Nr. 1, 

(30) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2013 EBSCO 

 

Raksti citos recenzētos zinātniskos izdevumos un konferenču rakstu krājumos. 
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th
 International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1, pp. 17 – 22.  Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība. 
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Starptautiski recenzēti periodiskie zinātniskie izdevumi (piem. žurnāli. konferenču rakstu krājumi). 

Vide. Tehnoloģija. Resursi: IX starptautiskās zinātniski praktiskās conferences 

materiāli.1.sējums, 2013  ISSN1691-5402. ISBN 078-9984-44-028-6  

Vide. Tehnoloģija. Resursi: IX starptautiskās zinātniski praktiskās conferences 
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Citas publikācijas (piem. mācību grāmatas u.c.). 

NOVIKS, G. (2013). Laboratorijas darbu praktikums vides inženierzinātņu studiju kursos, 

mācību grāmata. Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-099-6 

 

14.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Studiju programmā iesaistītas katedras: Dabas un inţenierzinātľu – atbild par studiju virziena 

īstenošanu, Datorzinātľu un matemātikas, Izglītības un metodikas, Ekonomikas un vadības, 

Finansu vadības, Humanitāro zinātľu, Tiesību zinātľu– atbild par noteiktu kursu nodrošināšanu 

studiju virzienā, RA Reģionālistikas zinātniskais institūts – atbild par ziatniskā darba 

organizēšanu, Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniski pētnieciskā laboratorija, Vides 

tehnoloģiju pārneses punkts, Informācijas tehnoloģiju centrs – atbild par studiju procesa 

nodrošināšanu. 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/
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Nr. 
Personāla 

uzvārds, vārds 
Zinātniskais grāds  Amats 

1.  BERNĀNE Inese Mg.chem. Ķīmijas laboratorijas vadītāja 

2. KAULIĽA Arnita Mg.sc.env. Ķīmijas laboratorijas laborante 

3. DEKSNE Rasma Dr.biol. Mg.paed. Lietišķās ekoloģijas un resursu 

laboratorijas vadītāja 

4. BOŢKO Margarita - Lietišķās ekoloģijas un resursu 

laboratorijas laborante 

5. KOĻČS Guntis - Mehatronikas laboratorijas laborants 

6. KĻAVIĽŠ Dainis Mg.sc.ing. Elektrotehnikas un elektronikas 

laboratorijas vadītājs 

7. BABENKO Sergejs - Elektrotehnikas un elektronikas 

laboratorijas laborants 

 

 

 

 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

Studiju virziena sadarbība ar darba devējiem izpauţas:  

  Ar uzľēmumiem – darba devēju līdzdalībā studiju programmu realizēšanā – noslēgti pāri 

20 sadarbības līgumi ar uzľēmumiem, kuros RA vides zinātnes studenti un maģistranti iziet 

praksi un uz kuru bāzes tiek izstrādāti diplomprojekti un maģistra darbi, kuros tiek risināti 

uzľēmumam aktuāli jautājumi. Darba devēju pārstāvji ir iesaistīti bakalaura un maģistra 

kvalifikācijas darbu pārbaudījumu komisijā. 

Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta organizētajos semināros uzľēmējiem par 

jaunākajiem sasniegumiem vides tehnoloģiju jomā, uzľēmēju konsultācijās. Izveidota Latgales 

uzľēmumu datu bāze, kura ir pieejama kontaktpunkta mājas lapā.   

Ar organizācijām - zinātniski pētnieciskie darbi ar Latgales aparātbūves tehnoloģisko 

centru (LATC), Latgales lauksaimniecības institūtu, Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 

u.c.,piedalīšanās RA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Vide.Tehnoloģija.Resursi.  

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām 
 

Ārzemju speciālisti atbilstoši arī ir iesaistīti studiju programmā izejot no viľu augstās 

kvalifikācijas vides inţenierzinātľu kursu lasīšanā un praktiskajā pieredzē zinātniskā darba 

veikšanā. Doktora programmas realizācijā piedalās 5 Latvijas universitāšu (LU, RTU, LLU) 

zinātľu doktori un 7 Eiropas universitāšu (Vācija,  Lietuva, Bulgārija, Krievija) zinātľu doktori. 

Ārvalstu un citu Latvijas augstskolu speciālisti strādā valsts pārbaudījumu komisijās. 

 

Programmu īstenošanā iesaistītie viesdocētāji nocitām augstskolām  
N.p.k. Vārds Uzvārds Zinātniskais grāds Amats 

1. Walter Filho Leals   PhD Env Profesors – Hamburgas lietišķo 

zinātľu universitāte (Vācija), RA 

Goda profesors 
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2. Rimante Zinkute Dr.phys.sc. Vadošais pētnieks Vides ģeoloģijas 

un ģeogrāfijas institūts (Lietuva) 

3. Ludmila Kartunova Dr.sc.arch. SIA “Urboekoloģija”, vad.pētnieks 

4. Bernds  Hills PhD hab. Profesors, Minsteres 

universitāte(Vācija)  

5.  Aleksandrs Adamovičs Dr.agr Profesors, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte 

6. Dagnija Blumberga  Dr. sc. Ing Profesore, Rīgas Tehniskā 

Universitāte 

7. Nikolaj Nenov Dr.ing Docents, Gabrovas tehniskā 

universitāte, Bulgārija 

8. Stefan Kartunov Dr.ing Profesors, Gabrovas tehniskā 

universitāte, Bulgārija 

9. Lybomir Lazov Dr.ing Profesors, Gabrovas tehniskā 

universitāte, Bulgārija 

10. Josef Timmerberg Dr.ing Profesors, Jade Augstskola, Vācija 

11. Igor Savrajev Dr.ing Docents, Pleskavas Valsts 

universitāte, Krievija 

 
 

LLP/Erasmus iebraucošie studenti/ studijas 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Sandra Tuskenyte Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

01.02.-28.06.2013 

2. Georgi Konstantinov Mehatronika Gabrovas TU, 

Bulgārija 

5 mēn. 

01.03.-31.07.2013. 

3. Davainis Kestutis Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

01.09.2012.- 01.02.2013. 

4. Vytautas Davainis Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

01.09.2012.- 01.02.2013. 

5. Vaida Vaitavičiute Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

01.09.2012.- 01.02.2013. 
 

LLP/Erasmus iebraucošie studenti/ prakse 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Prakses ilgums 

1. Augustinas Nalevaika  Mehatronika Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn.  

08.04.-07.07.2013. 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti 

 

LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ studijas 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Ina Kalugina Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

10 mēn.  

01.09.2012.-30.06.2013. 

 

LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ prakse 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Uzņēmums, 

augstskola, valsts 

Prakses ilgums 

1. Ruta Cvetkova Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn. 

03.07.-03.10.2012. 

2. Marina Petrova Vides inţenieris Utenas kolegija, 3 mēn. 
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Lietuva 03.07.-03.10.2012. 

3. Ilze Dovgiallo Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn.  

17.06.-20.09.2013. 

4. Andris Missa Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

4 mēn.  

29.05.-20.09.2013. 

5. Arnita Barkāne Vides inţenieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

4 mēn.  

29.05.-20.09.2013. 

6. Lauris Visockis Vides inţenieris Hotel Aristoteles 

resort &SPA, 

Grieķija 

3 mēn.  

20.05.-20.08.2013. 

7. Arturs Sondors Vides inţenieris Hotel Aristoteles 

resort &SPA, 

Grieķija 

3 mēn.  

20.05.-20.08.2013. 

8. Matīss Gailāns Mehatronika Gabrovas TU, 

Bulgārija 

5 mēn.  

08.04.-08.09.2013. 

9. Juris Vavilovs Mehatronika Gabrovas TU, 

Bulgārija 

5 mēn.  

08.04.-08.09.2013. 

10. Juris sergejevs Mehatronika Gabrovas TU, 

Bulgārija 

5 mēn.  

08.04.-08.09.2013. 

12. Laura Cipruse Vides inţenieris Gabrovas TU, 

Bulgārija 

3 mēn.  

27.02.-27.05.2013. 

13. Inese Pranča Vides aizsardzība Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn.  

11.02.-11.07.2013. 
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II STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

2.1.Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Vides inţenieris” 

 

Studiju programmas kods 42526. Studiju programmas raksturojumu sagatavojis programmas 

direktors Dr,sc,ing. G.Noviks. 

 

Vides zinātnes loma ir deklarēta Latvijas Republikas likumā „Vides aizsardzības likums” un 

veselā virknē citu normatīvo aktu, Ministru kabineta noteikumos un Nolikumos, Latvijas valsts 

attīstības programmās. Vides aizsardzības problēmas ir iekļautas Latvijas Republikas zinātnes 

attīstības prioritāro virzienu sarakstā. 

Vides aizsardzības speciālistu loma mūsdienu apstākļos krasi pieaug visās cilvēka darbības 

jomās un kļūst par vienu no prioritārajām darbības sfērām arī Latvijā. Nacionālajā vides 

politikas plānā, kā būtiskākie uzdevumi tiek minēti attīrīšanas iekārtu uzstādīšana pilsētās, 

pilsētu ūdensapgādes sistēmu uzlabošana, atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzības 

sistēmu pietuvināšana ES valstu kritērijiem, dabas aizsargājamo objektu, dabas resursu pārvalde 

un pārraudzība. Aktuāla ir raţošanas vadīšana un organizēšana tā, lai samazinātu ietekmi uz 

vidi, videi draudzīgu tehnoloģiju izveide un ieviešana. Šīs tendences liecina par to, ka vides 

speciālisti būs nepieciešami valsts attīstībā. 

Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas mērķus – nodrošināt studentiem plašu 

akadēmisko un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES 

darba tirgū un sagatavoti zinātniskajam darbam Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, 

zinātniskajos un pētnieciskajos institūtos. 

 

2.1.1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 
Mērķis.  

Rēzeknes Augstskolas otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Vides inţenieris” mērķis ir nodrošināt personības, demokrātiskās sabiedrības un 

zinātnes attīstību un darba tirgus prasības sagatavojot augstākās profesionālās kvalifikācijas 

speciālistus vides inţenierzinātnēs, apguvušus bakalaura grādam atbilstošu zinātľu apjomu. 

Studiju programma nodrošina teorētisko un profesionālo zināšanu, uz zinātniskiem pamatiem 

balstītu radošo un praktisko iemaľu iegūšanu dabas zinātľu un vides inţenierzinātľu jomā, kas 

dod iespēju analizēt un risināt vides inţeniertehniskās aizsardzības un monitoringa jautājumus; 

projektēt, pilnveidot un ekspluatēt vides aizsardzības tehniku un sistēmas, attīstīt videi 

draudzīgas tehnoloģijas, veikt eksperimentālos pētījumus, organizēt vides kontroles un 

aizsardzības darbību, kā arī turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai. Programmas mērķis 

pilnībā saskan ar Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģiju 2009.-2015. gadiem.  

 

Uzdevumi.  

Programmas  mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi uzdevumi: 

1. Dot studentiem zināšanas:  

a) matemātikā, fizikā, ķīmijā, ekonomikā un humanitāro zinātľu blokā; 

b) vides zinātľu ciklā - ekoloģijā, vides ķīmijā, vides aizsardzības teorijā, tehnikā, 

tehnoloģijās un sistēmā, vides kontroles un analīzes metodēs, matemātiskās metodēs 

vides zinātnēs; vides komponentu - ūdens, gaisa, augsnes aizsardzībā no 

piesārľojumiem un piesārľotās vides attīrīšanas teorijā un tehnoloģijā, dabas 

aizsardzības metodēs; 
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c) inţenierbloka zināšanas mehānikā, materiālmācībā, inţeniergrafikā, ģeodēzijā, 

inţenierģeoloģijā, siltumtehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, 

elektrotehnikā, elektronikā; 

d) svešvalodās līmenī , kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem vides 

projektu realizēšanā, strādāt un turpināt studijas ārzemēs. 

2. Dot studentiem iespēju izvēlēties attiecīgo tautsaimniecības nozari un specializēties  

tajā, izstrādājot attiecīgos studiju darbus un projektus, izvēloties atbilstošus studiju 

kursus no piedāvāto izvēles kursu saraksta, izvēloties prakses vietas un 

diplomprojektu tēmas, tādejādi iegūstot inţeniera  darbam šajā nozarē nepieciešamās 

zināšanas un prasmes. 

3. Attīstīt stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku, spējas formulēt un risināt vides 

problēmas, darbojoties speciālistu komandā. 

4. Attīstīt mūţizglītībai nepieciešamās iemaľas. 

Izvirzītie uzdevumi tiek realizēti pēc satura un kredītpunktu skaita  identiskās četrgadīgā 

(8 semestri) pilna laika un piecgadīgā (10 semestri) nepilna laika studiju programmās.  

Lai dotu iespēju studentiem izvēlēties  un apgūt atbilstoši darba tirgus prasībām  šaurāku 

kvalifikāciju  vides inţeniera jomā ir izstrādāti  papildus esošajai  vides aizsardzības profilam 

vēl  divi apmācību moduļi 4.kursā: profila  modulis  - „Dzīvības procesu norises drošums vidē” 

un profila modulis - „Atjaunojamā enerģētika”. 

 

2.1.2. Studiju programmas studiju rezultāti 

 

Izmainoties Latvijas sociāli - ekonomiskajai situācijai, pakāpeniski pieaugot 

tautsaimniecības industrializācijas jaudai, kļūst ārkārtīgi svarīgi risināt tautsaimniecības 

problēmas, izmantojot jaunas tehnoloģijas, pievēršot uzmanību videi draudzīgām 

ekotehnoloģijām, lai nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, ilgtspējīgu 

cilvēkiem labvēlīgu attīstības vidi. To apliecina 2006. gadā LR Saeimā pieľemtais Vides 

aizsardzības likums, Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 

2020.gadam, Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāns laika posmam no 

2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim. 

Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama bez augstākā līmeľa 

speciālistiem vides inţenierzinātnēs.  

Galvenais vides speciālistu sagatavošanas profils RA ir vides tehnoloģijas, vidi 

saudzējošo, piesārľojumu neveidojošo tehnoloģiju, tehnikas, metoţu un pasākumu izstrāde un 

ieviešana, atjaunojamā enerģētika, dzīvības procesu norises drošums vidē. 

 

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 

Apgūstot programmu students iegūst zināšanas dabas zinātnēs, inţenierzinātnēs un vides zinātnē 

atbilstoši definētajiem uzdevumiem., t.sk.: 

1. Zināšanas un  spēju parādīt pamatprincipu un likumsakarību izpratni fizikā, plūsmu 

mehānikā, hidraulikā, enerģētikā, siltumtehnikā, teorētiskā mehānikā, materiālu 

pretestībā. 

2. Zināšanas un procesu izpratni ķīmijas bloka zinātnēs: organiskā un koloidālā 

ķīmija, neorganiskā ķīmija, bioķīmija un biotehnoloģija.  

3. Zināšanas augstākā matemātikā, izpratni lietišķās matemātikas izmantošanā 

inţenierzinātnēs, matemātiskajās metodēs vides inţenierzinātnē.  

4. Zināšanas un procesu izpratni ekoloģijā, agroekoloģijā, ekotoksikoloģijā, 

radioekoloģijā, aizsargājamo dabas objektu struktūrā.  

5. Zināšanas ekonomikā un vides ekonomikā.  
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6. Zināšanas, procesu izpratni vides aizsardzības jomā, ekotehnoloģiju, piesārľojumu 

novēršanas, energoefektivitātes, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas jomā.  

Vērtēšanas kritēriji: kontroldarbi semestrī, praktisko un laboratorijas darbu izpilde; patstāvīgā 

darba rezultāti: referāti, uzdevumu risināšana; zinātniskā darbība laboratorijā; eksāmeni un 

ieskaites.  

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Apgūstot programmu students iegūst prasmes šādās jomās: 

1. Prasmi, izmantojot teorētiskās zināšanas veikt fizikāli tehnisko procesu aprēķinus, dot  

tehnoloģiskos risinājumus, balstītos uz vides attīstības likumiem. 

2. Spēju izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un priekšstatus par tehnoloģiju darbību, 

veikt inovatīvo profesionālo darbību, formulēt, analītiski aprakstīt un argumentēti 

izskaidrot problēmas un risinājumus attiecīgajā tēmā.  

Vērtēšanas kritēriji: Mājas darbs - referāti  un uzdevumi, laboratorijas darbu aizstāvēšana, 

praktisko nodarbību rezultāti, patstāvīgais zinātniskais darbs, studiju darbi un projekti, 

kontroldarbi semestrī, eksāmens sesijā. 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

pgūstot programmu students iegūst kompetenci : 

1. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kura nepieciešama aktuālo vides 

aizsardzības un tehnoloģiju attīstības problēmu risināšanai. 

2. Balstoties uz zināšanām un iegūtām prasmēm  izvērtēt risinājumu efektivitāti un pieľemt  

optimālus lēmumus, atbilstošus konkrētai situācijai un ieľemtajam amatam, risināt 

attiecīgos uzdevumus vides tehnoloģiju jomā. 

Vērtēšanas kritēriji: Studiju darba, projekta izstrāde un aizstāvēšana, bakalaura eksāmens, 

diplomprojekta, diplomdarba  izstrāde un aizstāvēšana. 
 

2.1.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas apjoms 160 kredītpunkti, kas iekļauj sevī LR MK noteikumos par otrā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu norādītās kursu grupas un to apjomus.  

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3  grupās - obligātie, obligātās izvēles un 

brīvās izvēles studiju kursi. Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un 

patstāvīgā darba apraksti iekļauti izvērstās studiju priekšmetu programmās un kalendārajos 

plānos.  

 

1.kurss 
     
 

 Kursa 

kods 

Kopējais 

stundu 

Kontakt- 

stundu 

tai skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  skaits skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 1. semestris                                                                                                                            20 

 Obligātie – 18  kr.p. 
1.  Augstākā matemātika I Mate1009 120 48 32 16 E 3 Doc.I.Kangro 

2.  Vispārīgā un neorganiskā 

ķīmija 

Ķīmi1001 120 48 32 4 

12×2 

E 3 lekt.Ē.Teirumnieka, 

viesasist.I.Bernāne 

3.  Angļu valoda Valo1085 120 48 - 48  Ie 3 doc. M.Opincāne 

4.  Informātika un 

informācijas tehnoloģijas  

DatZ1101 

 

160 64 16 48 E 4 vieslekt.J.Musatovs 

5.  Tēlotāja ģeometrija un 

inţeniergrafika 

MašZ1001 120 48   16 32 ×2 E 3 viesdoc.A.Avots 

6.  Filozofijas pamati Filz1001 80 32 16 16 Ie 2 vieslekt.V.Korkla 
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7.  Vispārīgā ekoloģija Biol1010 80 32 24 8 ×2 E 2 vieslekt.I.Laizāne 

 Brīvās izvēles – 0 kr.p. 

1.  Sports SpoZ1006 - 16 - 16 Ie 0 vad.pētn. A.Kaupuţs 

2. semestris                                                                                                                           20 

 Obligātie – 17 kr.p. 

1.  Augstākā matemātika II 

 

Mate1010 120 48 32 16  E 3 doc.I.Kangor 

2.  Fizika  I Fizi1002 80 32 1 8 

 

8×2 

E 2 asoc.prof. 

A.Martinovs, 

vieslekt.P.Narica 

3.  Angļu valoda 

 

Valo1088 80 32 - 32 E 2 doc. M.Opincāne 

4.  Organiskā un analītiskā 

ķīmija 

Ķīmi1002 120 48 32 4 

12×2 

E 3 lekt.Ē.Teirumnieka 

asist.I.Bernāne 

5.  Vides aizsardzības pamati VidZ1002 80 32 24 8×2 E 2 vieslekt.I.Laizāne 

6.  Inţeniertehnisko pētījumu 

tehnoloģijas 

Citi1101 80 32 16 16  Ie 2 lekt.I.Matisovs 

7.  Ekoloģiskā ekspedīcija VidZ2001 120   24x2 IeD 3 atbildīgs lekt. 

I.Matisovs 

 Obligātās izvēles – 2kr.p. 
8.  Datorgrafika un 

dizains 

ĢIS  

DatZ4025 80 32 8 24 Ie 2 Vieslekt. S.Kodors 

 Brīvās izvēles – 1 kr.p. 

1.  Sports SpoZ1007 16 16 - 16 Ie 1 lekt.A.Kaupuţs 

 Kopā   gadā                                                                                                                           40 

 

2.kurss 

 
 

 

 Kursa 

kods 

Kop. 

st. 

Kont- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  sk. skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 3.semestris                                                                                                                           20 

 Obligātie - 16 kr.p. 
1.  Augstākā matemātika 

inţenierzinātnēs  
Mate2102 120 48 32 16  E 3 doc.I.Kangro 

2.  Fizika II  Fizi2003 80 32 16 8 

 

8 × 2 

E  2 asoc.prof. 

A.Martinovs 

vieslekt.P.Narica 

3.  Fizikālā  un koloidālā 

ķīmija vides 

inţenierzinātnēs 

Ķīmi2101 80 32 16 4 

12 × 2 

E 2 lekt.Ē.Teirumnieka 

asist.I.Bernāne 

4.  Dabas resursi un dabas 

saimniecības tehnoloģijas  

VidZ3002 80 32 24 8 × 2 Ie 2 vieslekt.I. Laizāne 

5.  Teorētiskā mehānika un 

materiālu pretestība 

Meha2001 120 48 32 16  E 3 lekt.V.Ciganskis 

6.  Vides inţenierģeoloģija  Ģeol3005 80 32 16 8  

8 × 2 

E 2 viesprof.G.Noviks 

vieslekt. 

A.Skromulis 

7.  Studiju darbs VidZ2003 80    IeD 2 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles  - 3 kr.p.   

1.  Ekoloģiskā būvniecība BūvZ3001 120 48 32 16  Ie 3 lekt.S.Pleikšnis 

  Brīvās izvēles  - 1 kr.p.  

1.  Pilsētu ekoloģija VidZ6011 40 16 8 8 Ie 1 lekt.I.Matisovs 

 4.semestris                                                                                                                          20 

  Obligātie - 17 kr.p. 

1.  Matemātiskās  metodes un 

datori vides zinātnē 

Mate2103 80 32 20 12 × 2 E 2 doc.I.Kangro 
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2.  Vides ķīmija un kontrole VidZ2013 120 48 32 4 

12×2 

E 3 lekt.Ē.Teirumnieka 

asist. S.Augule 

3.  Cietvielu fizika ar 

materiālmācības pamatiem 

VidZ2101  80 32 20 4 

8×2 

E 2 asoc.prof.A.Martinovs 

vieslekt.A.Skromulis 

4.  Elektrotehnika un 

elektronikas  pamati  

ETeh2001 120 48 32  

8 

8×3 

E 3 prof.I.Silineviča, 
asoc.prof.A.Martinovs, 

vieslekt.P.Narica 

5.  Vides aizsardzības prakse VidZ3006 280    IeD 7 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles -   2 kr.p.  

1.  Ģeodēzijas pamati VidZ3012 80 32 16 16×2 E 2 viesdoc.A.Avots 

 Brīvās izvēles  - 1 kr.p.  

1.  Aizsargājamo dabas objektu 

ekoloģija 

VidZ4001 40 16 10 6 Ie 1 doc.R.Tretjakova 

 Kopā   gadā                                                                                                                           40 

 3. kurss 
 

 

 

 Kursa 

kods 

Kop. 

st. 

Kontakt- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  sk. skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 5.semestris                                                                                                                                           20 

 Obligātie – 15 kr.p. 
1.  Plūsmu mehānika un 

hidraulika 

Meha3010 80 32 16 16 E 2 asoc.prof. 
A.Martinovs  

2.  Ietekmes uz vidi 

novērtējums 

VidZ4102 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

3.  Civilā aizsardzība Citi3101 40 16 16 - Ie 1 vieslekt.I.Jurčs 

4.  Vides tiesības un 

likumdošana 

JurZ3071 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

5.  Ekonomikas pamati Ekon3105 80 32 16 16 E 2 lekt.J.Volkova 

6.  Ūdens attīrīšana  un ūdens 

saimniecības tehnoloģijas 

HidZ3001 120 48 8 

 

24 

 

 

16 

E 3 asoc.prof. 

E.Teirumnieks  

viesdoc.A.Avots 

7.  Studiju projekts VidZ6009 120    IeD 3 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles - 3 kr.p. 
1.  Uzľēmumu enerģētika un 

energoapgāde 

Ener5001 120 48 32 16 E 3 vieslekt.P.Narica 

 Brīvās izvēles -2 kr.p  
3. Mikrobioloģija Biol5001 40 16 8 8 Ie 1 doc.R.Tretjakova 

4.  Transporta ietekme uz vidi VidZ3019 40 16 8 8 Ie 1 lekt.I.Matisovs 

     6.semestris                                                                                                                         20 

  Obligātie  - 18  kr.p. 
1.  Gaisa un gāzu attīrīšanas 

tehnika un tehnoloģijas 

VidZ3102 120 48 32 16 E 3 viesdoc.A.Avots 

2.  Cieto un bīstamo atkritumu 

apsaimniekošana 

VidZ3101 120 48 32 16 E 3 asoc.prof. 

E.Teirumnieks 

3.  Ekotehnoloģijas pamati VidZ5004 120 48 32 10×2 

6×3 

E 3 viesprof.G.Noviks 

vieslekt.A.Skromulis 

4.  Darba aizsardzība PolZ2101 40 16 16 - Ie 1 vieslekt. I.Jurčs 

5.  Raţošanas prakse VidZ6008 320    IeD 8 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles  - 2 kr.p.  
1. Enerģiju taupošās un 

bezatkritumu tehnoloģijas 

industrijā 

VidZ3027   80 32 16 16 E 2 viesprof. L.Lazov 

 Kopā   gadā                                                                                                                           40 

4.kurss 
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 Kursa 

kods 

Kop. 

st. 

Kontakt- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  sk. skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 7.semestris                                                                                                                           20 

 Obligātie - 15 kr.p. 

1.  Ekoloģiskā riska analīze un 

vadīšana 

VidZ4031 80 32 24 8 E 2 prof. 

O.Uţga-Rebrovs 

2.  Vides ekonomika VidZ4017 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

3.  Degradēto teritoriju 

atjaunošana 

VidZ4009 120 48 32 16 E 3 viesprof. 

G.Noviks 

4.  Vides aizsardzības objektu 

projektēšanas pamati 

VidZ4020 80 32 24 8 E 2 viesdoc.A.Avots 

5.  Vides monitoringa sistēmas VidZ4035 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

6.  Darba tiesības JurZ4101 40 16 8 8 Ie 1 doc. 

G.Makarova 

7. Studiju darbs/projekts VidZ3003 120    IeD 3 atbildīgs 

viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles  - 4 kr.p.  
1.  Būvju konstrukcijas un 

materiāli 

BūvZ6001 80 32 16 16 Ie 2 lekt. S.Pleikšnis 

2.  Projektu vadīšana VidZ7001 80 32 24 8 Ie 2 lekt.M.Kijaško 

 Brīvās izvēles kursi – 1 kp 

1.  Klimatoloģija un 

meteoroloģija 

VidZ1009 40 16 16 - Ie 1 lekt.I.Matisovs 

 8.semestris                                                                                                                            20                                                                 

 Obligātie - 20 kr.p. 

1.  Pirmsdiploma prakse VidZP001 320    IeD 8  

2.  Valsts eksāmens VidZ7002     E 1 Valsts 

eksāmenu 

komisija 

3.  Diplomdarba/ 

diplomprojekta izstrāde 

VidZ4011 480     11 Diplomdarbu/ 

diplomprojektu 

aizstāvēšanas 
komisija 

 Kopā   gadā                                                                                                                          40 

  

 

 

Pilna laika studiju programma 
(I-VI semestris)  

 
 

Studiju kurss 

 

 

Kr.p. 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Obligātā daļa 107 20 20 15 16 16 20 

Augstākā matemātika 6 3E 3E     

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija 3 3E      

Pamatsvešvaloda  5 5E 

 

     

Informācijas tehnoloģijas un datorprogrammatūra 4 4E       

Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 3 3E      

Vispārīgā ekoloģija 2 2E      

Fizika  5  3E  2E    

Organiskā un koloidālā ķīmija 3  3E     

Vides aizsardzības pamati 2  2E     

Inţeniertehnisko pētījumu metodes 2  2Ie     

Ekoloģiskā ekspedīcija 3  3IeD     
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Lietišķā  matemātika inţenierzinātnēs 3   3E    

Vides ķīmija  un analīze  4   3E    

Elektrotehnika un elektronika 3    3E   

Dabas resursi  2  2E     

Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība 3   3E    

Matemātiskās metodes vides zinātnē 2    2E   

Termodinamika un siltumtehnika 2     2E  

Cietvielu fizika ar materiālmācības pamatiem 2    2E   

Vides inţenierģeoloģija 2   2E    

Studiju darbs 2  2IeD     

Vides aizsardzības prakse 7    7IeD   

Plūsmu mehānika un hidraulika 2   2E    

Ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnika un  

tehnoloģijas 
       

Civilā aizsardzība  2     2Ie  

Lietvedības un finanšu uzskaites sistēma (moduļa 

kurss )  
2     2Ie  

Ekonomikas pamati 2     2E  

Darba aizsardzība un darba  tiesiskās attiecības  

(moduļa kurss) 
2      2 E 

Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģijas 3       

Ekoloģiskā riska analīze  un vadīšana 2      2E 

Ekotehnoloģijas pamati 3      3E 

Vides tiesības  un ietekmes uz vidi novērtējums 2     2E  

Raţošanas prakse 8      8IeD 

Uzľēmumu enerģētika un energoapgāde 3      3E 

 Vides ekonomika,uzľēmumu organizācija un 

vadīšana (moduļa kurss ) 
2      2E 

Metroloģija un  standartizācija  2    2E   

Meţa resursi un meţsaimniecības tehnoloģijas 3     3E  

Studiju darbs (projekts) 6     3IeD  

Obligātās izvēles daļa 7 0 0 3 2 2 0 

Hidroekoloģija un ūdens objektu apsaimniekošanas 

tehnoloģijas 
3   3E    

Agroekoloģija 3   3E    

Klimata globālās  pārmaiľas procesi  un 

meteoroloģija 
3   3E    

Bioķīmija un biotehnoloģijas pamati 

 
3 

 

  3E 

 

 

 

 

 

 

Pilsētu ekoloģija un transporta ietekme uz vidi  3   3E    

Ģeoķīmijas pamati 2    2E   

Zemes dzīļu resursu ieguves  un pārstrādes 

tehnoloģijas 
2    2E   

Ģeodēzijas pamati 2    2E   

Grunts mehānika 2    2E   

Piesārľojumu novēršanas tehnoloģijas 2     2E  

Ekotoksikoloģija 2     2E  

Ekoloģiskās monitoringa sistēmas ,ĢIS 2     2E  

 Biomonitorings 2     2E  

Brīvās  izvēles daļa 6 0 0 2 2 2 0 

Ētika, estētika     2Ie   

Citi humanitārie un sociālie kursi 6   2Ie 2Ie 2Ie  



44 

 

Sports        

Eksperimentālā ekoloģija 2   2Ie    

Vides ģeogrāfija 2   2Ie    

Ekoloģiskā kultūra 2   2Ie    

Cilvēka ekoloģija un ekoloģiskā higiēna 2    2Ie   

Otrā svešvaloda 2   2Ie 2Ie   

Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija 2    2Ie   

 2     2Ie  

Mikrobioloģija 2     2Ie  

Tūrisma industrijas ietekme uz vidi 2     2Ie  

Radioekoloģija 2     2Ie  
 

 

(VII-VIII semestris ) 

Profila moduļi 

PROFILA MODULIS - VIDES INŢENIERTEHNISKĀ AIZSARDZĪBA 

Specialitāte – Vides inţenieris vides aizsardzībā 

 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Kredīt 

punkti 

VII        VIII           sem        

 

 
Obligātā daļa       34 14          20 

1.  Cieto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana  3 3E 

2.  Ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnika un 

tehnoloģijas 

3 3 E 

3.  Degradēto teritoriju atjaunošana 3 3 E 

4.  Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un 

tehnoloģijas 

2 2 E 

5.  Studiju darbs (projekts) 3 3 IeD 

 Obligātās izvēles daļa   

6.  Pirmsdiploma prakse 8 8 IeD 

7.  Valsts eksāmens 1 1E 

8.  Diplomdarba/ diplomprojekta 

izstrāde 

11 11 

9.  Pilsētu komunālās saimniecības ekoloģiskie 

aspekti 

2 2 E 

10.  Pārtikas produktu  kvalitāte un analīze 2 2 E 

11.  Vides aizsardzības objektu projektēšana un 

vadīšana 

2 2 E 

12.  Videi draudzīgas būvtehnoloģijas un materiāli 2 2 E 

 

PROFILA MODULIS- ATJAUNOJAMĀ ENERĢĒTIKA 

Specialitāte -  Vides inţenieris atjaunojamā enerģētikā 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Kredīt 

punkti 

VII     VIII                                        

sem       sem 

Obligātā daļa       34 14          20 

1.  Enerģētikas pamati  

 

3 3E 

2.  Ekoenergoefektivitāte 3 3 E 
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PROFILA MODULIS  - DZĪVĪBAS PROCESU NORISES DROŠUMS VIDĒ 

Specialitāte – Vides inţenieris dabas un tehnoģēno katastrofu novēršanā 

 

    

3.  Neizsmeļamie plūsmu enerģijas avoti un 

resursi 

3 3 E 

4.  Atjaunojamie vielu   enerģijas avoti un resursi 2 2 E 

5.  Studiju darbs (projekts 3 3 IeD 

6.  Pirmsdiploma prakse 8 8IeD 

7.  Valsts eksāmens 1 1E 

8.  Diplomdarba/ diplomprojekta 

izstrāde 

11 11 

Obligātās izvēles daļa    

9.  Vēja enerģijas resursu ekspluatācijas tehnika 

un tehnoloģija 

 

2 

 

2 E 

10.  Saules enerģijas resursu ekspluatācijas tehnika 

un tehnoloģija 

2 2 E 

11.  Hidroenerģijas resursu ekspluatācijas tehnika 

un tehnoloģija 

2 2 E 

12.  Ģeotermālās enerģijas resursu ekspluatācijas 

tehnika un tehnoloģija 

 

2 

 

2 E 

13.   Biomasas enerģijas resursu ekspluatācijas 

tehnika ,tehnoloģija 

 

2 

 

2 E 
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Nr.p.k. Studiju kurss Kredīt 

punkti 

VII 

 sem 

VIII            

sem 

 

 
Obligātā daļa      34 14 20 

1.  Katastrofu teorija  

 

2 2E  

2.  Dabas ārkārtas  situācijas un katastrofas  2 2 E  

3.  Tehnoģēnās avārijas un katastrofas  3 3 E  

4.  Ārkārtas  situāciju monitorings un prognoze  2 2 E  

5.   Ārkārtas  situāciju reglamentējošā 

dokumentācija un likumdošana  

2 2 E  

6.  Studiju darbs (projekts) 3 3 IeD  

7.  Pirmsdiploma prakse 8  8 IeD 

8.  Valsts eksāmens 1  1E 

9.  Diplomdarba/ diplomprojekta 

izstrāde 

   

Obligātās izvēles daļa     

10 Elektriskie un elektromagnētiskie  antropogēnie 

lauki   

2 2 E  

11 Degšanas un eksplozijas procesi  2 2 E  

12 Antropoģēnie trokšľi un vibrācijas  2 2 E  

13 Ekoloģiskās avārijas un katastrofas 2 2 E  

14  Sociālā, politiskā, kara rakstura katastrofas 2  2E  

 
2.1.4. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3 grupās - obligātie, obligātās izvēles un 

brīvās izvēles studiju kursi. Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un 

patstāvīgā darba apraksti iekļauti izvērstās studiju priekšmetu programmās www.lais.lv un 

kalendārajos plānos Moodle vidē.  

 

2.1.5. Studiju programmas organizācija 

Studijas notiek saskaľā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes Domē 

apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiks tiek saskaľots ar RA studiju daļā un to 

apstiprina fakultātes dekāns.  

Studiju darbā tiek izmantota individuālā pieeja , tiek dota palīdzība un konsultācijas mācību 

priekšmetu apguvē. Studiju programmas saturs un iegūstamais grāds un kvalifikācija atbilst 

studiju programmas nosaukumam. Prakses ir saistītas ar studiju procesā apgūstamajām 

teorētiskajām zināšanām, ir vērstas uz profesionālo iemaľu apgūšanu. Laboratorijas darbu un 

praktisko nodarbību saturs un īpatsvars atbilst studiju kursiem un  programmas mērķiem. 

Studiju programma īsteno RA attīstības pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot 

izglītības līmeľu pēctecību, un mūţizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt 

augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” tiek 

veikta RA studiju programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas 

tautsaimniecības, izglītības un zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu 

jauno speciālistu sagatavošanu. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana 

atbilstoši izmaiľām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam. 
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Studiju plānu apstiprina Inţenieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas 

realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma 

ziľojumā. Pašnovērtējuma ziľojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, 

apspriests Inţenieru fakultātes Dabas un inţenierzinātľu katedras sēdēs, analizēts Inţenieru 

fakultātes domē, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā.  

Pilna laika otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Vides 

inţenieris” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, studentu 

patstāvīgais darbs (studiju darbi, studiju projekti, mājas darbi, referāti, darbs ar literatūru, 

internetmateriāliem un zinātniskie pētījumi, diplomdarbs/diplomprojekts), mācību prakses - 

ekoloģiskā ekspedīcija, vides aizsardzības, raţošanas un pirmsdiploma prakse. Pilna laika 

studiju ilgums  - 8 semestri, kopējais kredītpunktu skaits - 160. 

 Nepilna laika studiju programmas saturu veido teorētiskās studijas (lekcijas, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi, semināri), studentu patstāvīgais darbs (kontroldarbi, studiju 

darbi, studiju projekti, diplomdarbs/diplomprojekts), mācību prakses un pētnieciskais darbs. 

Studiju ilgums - 10 semestri, kopējais kredītpunktu skaits - 160. Nodarbības organizētas sesiju 

veidā, kuras notiek 3 reizes semestrī, kontroldarbu, mājas darbu, patstāvīgo uzdevumu izpildes 

veidā starp sesijām. 

 Studiju programma satur obligātos studiju kursus, obligātās speciālās izvēles kursus un 

brīvās izvēles kursus. Procentuālā attiecība starp obligāto, obligātās izvēles un brīvās izvēles 

daļām ir 86,25% : 10% : 3,75%. 

 Studentiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties studiju priekšmetus atbilstoši viľu interesēm 

un vēlmēm. Izvēlei ir 22 kr.p. Tā kā studiju darbu, studiju projektu un 

diplomdarba/diplomprojekta tēmas izvēlas paši studenti, tad kopā izvēlei ir 41 kr.p., t.i. 25,6% 

no studiju laikā iegūstamo kredītpunktu daudzuma. Iespējams izvēlēties arī prakses vietas. 

Studentiem ir iespēja apgūt divas svešvalodas 7 kr.p. apjomā.  

 Studentu patstāvīgā un radošā darba attīstībai ir paredzēti 3 studiju darbi un projekti (8 

kr.p.). Studiju nobeigumā uz mācību praksēs iegūtā materiāla pamata, kā arī izmantojot 

personīgos pētījumus, studenti izstrādā konkrētu, saistītu ar studenta izvēlēto specialitāti un 

plānojamo darba vietu diplomdarbu/diplomprojektu,  kurš satur gan pētniecisko, gan projekta 

(realizācijas) daļu. 

Nodarbības tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā, papildinātas ar 

videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju modelēšanu, izskatīšanu un analīzi. 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursu materiāli elektroniskajā veidā, e-kursi MOODLE vidē. 

Notiek regulāras studentu konsultācijas  katrā studiju priekšmetā vismaz 1 reizi nedēļā.  

Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzētas  4 prakses  : 

ekoloģiskā ekspedīcija pēc 1. kursa, vides aizsardzības prakse pēc 2. kursa, raţošanas prakse pēc 

3. kursa un pirmsdiploma prakse pēc 4. kursa. 

Raţošanas prakse ir saistīta ar tehnoloģisko procesu darbības principu un to darba 

organizācijas izpēti un apguvi rūpnīcās un uzľēmumos, kuros tiek veikti pasākumi vides 

uzlabošanā, attīrīšanā, dabas resursu ieguvē un izstrādē, citos dabas saimniecības uzľēmumos. 

Pirmsdiploma prakses vieta tiek izvēlēta atbilstoši studenta izvēlētai 

diplomdarba/diplomprojekta tēmai. Ar prakšu vietām ir noslēgti ilgtermiľa līgumi. Studentiem 

ir iespēja iziet mācību praksi ārzemēs. Izstrādāti prakšu metodiskie norādījumi, kas balstās uz 

RA Nolikumu par praksēm. 

 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā var būt imatrikulēti reflektanti, kuriem ir vispārējā vidējā izglītība 

vai vidēja profesionālā izglītība, kas iegūta 4 gadu periodā. 
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Studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika un nepilna laika studijās. 

 

2.1.7. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studējošo  zināšanu kvalitāti novērtē pēc diviem kritērijiem: 

 kvalitatīvais vērtējums –eksāmeni un diferencētās ieskaites tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

sistēmā, ieskaites - “ieskaitīts”, “neieskaitīts”; 

 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo studentam  noteikto darba 

apjomu stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba stundām. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja students nokārto eksāmenu vai diferencēto ieskaiti, 

iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un ieskaiti ar vērtējumu 

“ieskaitīts”. 

Regulāri notiek starprezultātu pārbaude semestra laikā – kontroldarbu, referātu 

prezentācijas, laboratorijas darbu aizstāvēšanas , mājas darbu izpildes kontroles veidā. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju 

kursa programma, ko apstiprina RA Dabas un inţenierzinātľu katedra.  Tiek ľemts vērā iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetences atbilstības darba tirgus prasībām faktors. Studiju kursu 

programmas satur vispārējas prasības kredītpunktu saľemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo 

prasību izpildīšanai (zinātniskā literatūra, interneta norādes u.c.).  

 

 

2.1.7. Studiju programmas izmaksas 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan 

valsts budţeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 

1993.gadā finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieľēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieľēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā, 

 ES struktūrfondu finansējums, 

 dalības maksas semināros, 

 studentu viesnīcas pakalpojumi, 

 citi saimnieciskās darbības ieľēmumi. 

Proporcionāli ieľēmumiem augstskolas budţetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība, 

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi, 

 mācību procesa materiālie izdevumi, 

 jaunu iekārtu iegāde, 

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budţeta 

attiecīgais 

finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas ieľēmumiem 

( studiju 
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maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrošināta stabila studiju 

programmu 

kvalitāte. 

Studiju maksa 2012./2013. St.g. ir pilna laika studijas – 870,- Ls / 1237,90 Eur, nepilna laika 

studijas - 700,- Ls / 996,01 Eur. Studiju maksu apstiprina RA Senāts. 
 

2.1.9. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Programma izveidota, balstoties uz Valsts akadēmiskās izglītības standartu, ir ievēroti 

galvenie studiju procesa principi, vērtējuma obligātuma princips, atbilstības princips,  

izmantotas zināšanu pārbaudes pamatformas – eksāmens.  

Programmas saturs atbilst MK Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumam, 

MK noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības koncepcija 2007.-2013. g.”, Augstākās izglītības, 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām 2002.-2010.gadam,augstākās izglītības attīstības 

vadlīnijām Eiropas Savienības kopējā telpā atbilstoši Boloľas deklarācijai. 

 Katrs studiju kurss, kurš  nodrošina nozares pamatkursus un profesionālās specializācijas 

kursus, iekļauj sevī praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. Kopējais šo nodarbību 

apjoms ir 32%. 

 Programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā trīs studiju darbus/projektus  (8 kr.p.). 

 Ar 10 uzľēmumiem un organizācijām ir noslēgti ilglaicīgie prakses līgumi (skatīt 

katedras dokumentāciju), ir izstrādāti prakses organizēšanas un norises detalizēti  metodiskie 

norādījumi un prakses dokumentācija . 

 

Vides inţeniera profesijas standarts ir aktualizēts 2013.g. Studiju programma atbilst 

vides inţeniera profesijas standartam, kura izstrādē piedalījās programmas direktors. 

 

2.1.10. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Pensilvānijas WILKES universitātē vides inţeniera studiju programma iekļauj šādus 

speciālos kursus: cieto atkritumu pārvaldība (3 kp.), augsnes un grunts mehānika (3 kp), 

hidroloģija ( 4 kp), ūdens resursu inţenierija (3 kp), ūdens kvalitāte (4 kp), gaisa kvalitāte  (4 

kp), ūdens un notekūdeľu attīrīšana (4 kp), vides inţenierijas hidraulika (3 kp), gaisa 

piesārľojuma  kontrole (3 kp), bīstamo atkrituma apsaimniekošana (3 kp), vides veselība (3 

kp), divi kursa projekti, patstāvīgais pētījums, seminārs. 

 Spānijas augstskolās vides inţeniera studiju programmās ir iekļauti teorētiskie bāzes 

kursi: matemātika (12 kp-ECTS), fizika (12 kp), ķīmija (12 kp), bioloģija (12 kp), materiālu 

pretestība (4,5 kp), ekonomika (4,5 kp), vides likumdošana (4,5 kp), kas pilnībā atbilst 

akreditējamai profesionālā bakalaura studiju programmai „Vides inţenieris”. Speciālie 

priekšmeti pārstāvēti arī gandrīz tie paši kā akreditējamā  - biznesa administrēšana (3 kp), 

ūdenssaimniecība un attīrīšana (7 kp), cieto atkritumu saimniecība (5 kp), inţenierprocesi (7 

kp), vides pārvaldes mehānismi (7 kp), vides modelēšana (4 kp), vides iekārtas (5 kp), augsnes 

un grunts aizsardzība un attīrīšana (5 kp), gaisa piesārľojuma novēršana (5 kp), skaľu 

piesārľojuma kontrole (3 kp ), procesu inţenierija ( 4,5 kp), transporta ietekme (6 kp). 

 Stenfordas universitātē vides inţeniera studiju programmā ir iekļauti kursi: vides zinātne 

un tehnoloģija  - 3 kp, plūsmu mehānika  - 4 kp, upes plūsmas un kanāli, mitrāji – 3 kp, ūdens 

resursi – 3 kp, laiks un negaisi – 3 kp, gaisa piesārľojums – 3 kp, fizikālā okeonoloģija – 4 kp, 
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vides plānošanas metodes – 3 kp, laboratorijas darbi plūsmu mehānikā – 2 kp, lauku prakse 

ūdens resursos – 2 kp,  vides problēmu seminārs – 1 kp.  

Toronto universitātes vides zinātľu studiju programmā ir iekļauti tādi kursi kā - ievads  

vides zinātnē, vides bojāšana, ievads Zemes mācībā, ūdens, ģeomorfoloģijas pamati, 

klimatoloģijas pamati, grunts mācības pamati, biotehnoloģija, pazemes ūdeľi, ietekmes uz vidi 

novērtējums un audits, pētnieciskais seminārs vides zinātnē, augsnes erozija, vides 

likumdošana, mikrobioloģija, piesārľojuma hidroloģija u.c. 

   Vitautas Magnus Kauľas universitātes studiju programmas vides zinātnē analīze rāda, ka 

visi galvenie mācību priekšmeti atkārtojas abās programmās. 

   Lielākā daļa mācību priekšmetu RA studiju programmā sakrīt ar Sankt - Pēterburgas 

universitātes studiju programmu ģeoekoloģijā, to skaitā vispārīgā ekoloģija (112 stundas), 

ģeoķīmija (64st.), augsnes ekoloģija (48 st.), antropogēnā iedarbība (72 st.), piesārľojuma un 

augsnes analīzes metodes (28+42st.), meteoroloģija (42st.), ūdens kvalitātes noteikšanas 

monitorings (42 st.), kartēšana (39 st.), gaisa kvalitātes noteikšana (9 st.), dabas resursi (42 st). 

Salīdzinājums tika veikts ar Luleo tehnoloģiskās universitātes (Zviedrija) programmu 

“Ekoloģija un dabas aizsardzība”, ar Vilhelmshāvenas tehniskās augstskolas programmām 

mašīnbūvē ar specializāciju “Vides aizsardzība”, “Vides aizsardzības metodes un procesi” 

(Vācijā), ar Delaveras universitātes programmu “Vides inţenierija”, Zeļona Gora Tehniskās 

universitātes (Polija),  Brounas universitātes (ASV), Brandenburgas Tehniskās universitātes 

(Vācija), Kauľas Tehniskās universitātes (Lietuva), Luizianas universitātes, UNESCO – IHE 

Institute (Nīderlande), Illinoisas tehnoloģiskā institūta un citu augstskolu studiju programmām 

(skatīt katedras materiālus). 

Izanalizējot šos piemērus un lielu skaitu citu studiju programmu, viennozīmīgi var 

secināt, ka akreditējamā programmā ir iekļauti visi tradicionālie vides inţenierijas kursi, kas 

veido Eiropas un ASV universitātes studiju programmas. Atšķirība ir saistīta ar kursu 

nosaukumu variācijām, studiju procesa organizēšanas specifiku (piem. moduļu sistēma) un 

studiju kursu sadalījumu pa prioritātēm. Var secināt , ka programma atbilst Latvijas un Eiropas 

kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām. 

 

2.1.11. Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits kopā - 126 studenti, no tiem pilna laika klātienē 100, tai skaitā par valsts 

budţeta līdzekļiem 84, maksas 16, pilna laika neklātienē 26. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 20 studenti. 

Absolventu skaits kopā – 27 studenti. 

2.1.12. Studējošo aptaujas un to analīze 

Ik gadus tiek veikta studējošo aptauja .Anketas jautājumi ir sadalīti pa grupām  

1. Vispārēja informācija, kurā ir apkopoti jautājumi, kas saistīti ar studentu izvēli mācīties 

Inţenieru fakultātes vides zinību studiju programmā. Pēc aptaujas rezultātiem redzams, ka 

studenti mērķtiecīgi izvēlējušies šo specialitāti. 48% no aptaujātajiem studentiem vēlas strādāt 

vides aizsardzības jomā. 49% respondentu redz perspektīvas strādājot šai jomā. 24% studentus 

saista vides aizsardzības problēmas. 

2. Novērtējot studiju programmu 85% aptaujātos studentus apmierina izvēlētā studiju 

programma un 84% studentu uzskata, ka piedāvātas studiju programmas ir aktuālas un atbilst 

mūsdienu dzīves prasībām. Uz jautājumu “Vai Jūs apmierina mācību prakses kvalitāte?” 88% 

no respondentiem ir atbildējuši pozitīvi, un 97% domā, ka iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā 

mācību procesā.  
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3. Novērtējot sadzīves apstākļus Rēzeknes Augstskolā un Inţenieru fakultātē lielākā daļa 

studentu ir devuši pozitīvu vērtējumu, attiecīgi 93% un 64%. 

 

2.1.13.Absolventu aptaujas un to analīzes 

Izanalizējot, absolventu aptaujas anketas  redzams, ka atsauksmes par RA  iegūto 

izglītību ir vērtētas pozitīvi un iegūto zināšanu līmenis ir pietiekošs pienākumu veikšanai darba 

vietās, kā arī studijām maģistratūrās, turklāt tiek studēts ne tikai ar vides aizsardzību saistītajās 

maģistratūras programmās, bet arī ekonomikā un inţenierzinātnēs  (RTU).  

Visi aptaujātie augstskolas absolventi ir apmierināti ar tiem sniegtās izglītības kvalitāti. 

Pozitīvi absolventi atsaucas uz to, ka kursu programma ir bijusi daudzveidīga un iegūtās 

zināšanas noder daudzās jomās.  

Pēc saľemtajām aptaujas anketām iegūti sekojoši RA Vides specialitātes absolventus 

raksturojoši dati: 

 absolvējušo kopējais skaits – 78; 

 uz doto brīdi strādā 43, bet nestrādā 35 absolventi, procentuāli tas sadalās 

sekojoši 55 % un 45 %; 

 strādājošo skaits specialitātē – 35, kas sastāda 45 % no visiem absolventiem un  81 % no 

strādājošiem absolventiem; 

 kopējais studējošo skaits maģistratūrās – 20, kas sastāda 26 % no kopējā absolventu 

skaita; 

 uz doto brīdi studijas maģistratūrā turpina 17 absolventi, bet maģistratūru jau absolvējuši 

3 absolventi; 

 doktorantūrā studē 1 absolvents. 

Absolventu galvenie ieteikumi izglītības kvalitātes pilnveidošanā ir sekojoši: jāpievērš 

lielāka uzmanība praktiskajiem darbiem, jāpalielina specialitātei nepieciešamās literatūras 

krājumi RA bibliotēkā, jāpiesaista vairāk vieslektoru – speciālistu konkrētā jomā, jāievieš 

apmācības kursā AUTO CAD grafikās programmas apguve, lielāka uzmanība jāvelta ne tikai 

vides aizsardzības likumdošanas jautājumiem, bet arī, piemēram, “Komerclikumam”, līgumu 

slēgšanai, konkursu organizēšanai utt.   

Absolventu darba vietas: Reģionālās vides pārvaldes ( Rēzeknes, Lielrīgas, Valmieras, 

Madonas, Daugavpils, Jēkabpils, Ludzas, Balvu, Preiļu, Līvānu, Alūksnes nodaļas), SIA 

“Rēzeknes ūdens”, SIA „Aizkraukles ūdens”,  Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”, 

Latvijas Hidrometeoroloģijas pārvalde, Rēzeknes Augstskola, SIA “Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA “VALVIT”, SIA BF „Ceļi un tilti”, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests (Rēzeknes, Daugavpils, Alūksnes, Balvu, Jēkabpils nodaļas), 

Virsmeţniecības (Krāslavas, Daugavpils, Aizkraukles), Valsts vides dienesta jūras un iekšējo 

ūdeľu pārvalde (Alūksnes un Madonas nodaļa),  A/s „Latvijas valsts  meţi”,  SIA “GIČE”,  SIA 

“Delfīns”, SIA “AVIN”, utt. 

 

2.1.14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. Saskaľā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 

apstiprināto Rēzeknes Augstskolas studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē 

studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeľu pašpārvaldes 
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institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciľus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

 

RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un daţādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju 

procesa pilnveidošanas pasākumos. Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas 

tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, 

kas skar studējošo intereses („RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja 

neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi 

ar studiju programmas direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības 

pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu pārbaudei, ja viľu nepamierina docētāja individuālais 

vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas 

paredz studiju rezultātu vērtējumu apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā 

šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir 

pieejami RA mājas lapā un ir pieejama RA personālam un studējošajiem. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes 

izglītības iestādēm- informācijas dienas, skolēnu klašu vizītes uz fakultāti un laboratorijā gada 

laikā, Ēnu dienas, fakultātes Inţenieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās 
studējošie. Ik gadus tiek organizētas Inţenieru dienas, kurās studējošie organizē gan student 

zinātniski praktisko konferenci, gan sporta aktivitātes, gan izglītojošos un izklaidējosos pasākumus. 

  



53 

 

III PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS “VIDES AIZSARDZĪBA”RAKSTUROJUMS 

Studiju programmas kods 47526. Studiju programmas raksturojumu sagatvoja programmas 

directors Dr.habil.geol. G.Noviks. 

Rēzeknes Augstskolas maģistratūras studiju programma vērsta uz vides aizsardzības 

profesionālo maģistru sagatavošanu, kuru galvenais uzdevums -  vides aizsardzības teorētisko, 

tehnisko un tehnoloģisko problēmu risināšana, piesārľojuma novēršanas ekotehnoloģiju izpēte, 

aprēķini un to realizēšana praksē. Programma veidota tā, lai  nodrošinātu studējošo zināšanu 

augstu līmeni, padziļinātu procesu saprašanu un spēju šīs zināšanas izmantot praksē. 

2.2.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 Mērķis  

Rēzeknes Augstskolas (RA) augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 

„Vides aizsardzība” mērķis ir dot profesionālai augstākai maģistra kvalifikācijai atbilstošu 

padziļinātu izglītību vides inţenierzinātnēs, uz kuras pamata absolventi - maģistri būs spējīgi 

strādāt pie būtiski jaunu vides aizsardzības sistēmu un tehnoloģiju ieviešanas, pilnveidošanas un 

izstrādes, strādājot attiecīgos uzľēmumos, organizācijās un iestādēs atbildīgos amatos, veikt 

zinātniskos pētījumus un realizēt šo pētījumu rezultātus praktiskajā dzīvē, ieľemt docētāja 

amatus augstskolās, kā arī turpināt izglītību zinātniskā grāda ieguvei.  

Programmas mērķis pilnībā saskan ar Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģiju 2009.-2015. 

gadiem.  

Uzdevumi 

Programmas mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi: 

1.  Dot iespēju maģistrantiem dziļi apgūt fundamentālo zinātľu bāzi, saistīto ar vidi, 

vides aizsardzību, plānošanu un pētīšanu. 

2.  Dot praktiskās iemaľas vides aizsardzības inţeniertehnisko pētījumu veikšanai, 

sistēmu un tehnoloģiju projektēšanai, vadībzinībās un pasākumu praktiskajai 

realizēšanai. 

3.  Maģistra darba izpildes procesā attīstīt zinātnisko pētījumu metodoloģiju un ievirzīt 

maģistrantus tālāko Latvijas Republikai nozīmīgāko pētījumu veikšanas gultnē un 

jaunāko zinātniski - tehnisko atziľu realizēšanai dzīvē. 

 Studiju programma izmanto iestrādāto mācību-metodisko un materiāli tehnisko bāzi, kas 

izveidota akreditēto profesionālā vides inţeniera  un bakalaura vides zinātnē studiju 

programmas realizēšanas laikā no 1996.gada.  

Maģistra studiju programma dod maģistra akadēmisko grādu un līdz ar to arī iespējas studēt 

doktora studiju programmā vides inţenierzinātnē Rēzeknes Augstskolā.  

 Profesionālā maģistra studiju programmas īstenošanas rezultātā Rēzeknes Augstskolā 

tiek gatavoti kvalificēti speciālisti vides aizsardzībā, kas vitāli svarīgi pirmkārt Latgales reģiona 

nodrošināšanai ar kvalificētiem vietējiem kadriem, ľemot vērā Latgales attīstības atpalicību 

salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem. 

 

 

 

2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
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Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama bez augstākā līmeľa 

speciālistiem vides inţenierzinātnēs.  

Galvenais vides speciālistu sagatavošanas profils RA ir vides tehnoloģijas, vidi 

saudzējošo, piesārľojumu neveidojošo tehnoloģiju, tehnikas, metoţu un pasākumu izstrāde un 

ieviešana , atjaunojamā enerģētika, dzīvības procesu norises drošums vidē. 

  Bakalaura vides inţenierzinātnē studiju programma nodrošina absolventus ar zināšanām 

fundamentālās zinātnēs, inţenierzinātnēs un vides zinātnē. Vides inţenieri strādā galvenokārt 

pie vides aizsardzības projektu un tehnoloģiju īstenošanas.  Maģistra studiju programma ir 

nākošais posms vides inţenierzinātľu speciālistu sagatavošanā. Maģistra kompetence iekļauj 

bakalaura vides inţeniera kompetenci un tiek iegūta vides zinātnē sakľotās studijās , kuru 

būtiska sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs un patstāvīgu atziľu un secinājumu izdarīšana. Notiek 

padziļināta fundamentālo zinātľu apguve (fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie procesi vidē, 

likumsakarības un to praktiskās izmantošanas iespējas, vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskās metodes) un vienlaikus inţenierzinātľu apguve, nepieciešamo radoša un inovatīva 

darba un pētījumu veikšanai vides tehnoloģijās. Šo zināšanu prasmju un spēju līmenis tiek 

vērtēts visā apmācību periodā. 

 Papildus bakalaura kompetencei maģistrants studiju procesā iegūst: 

1. Padziļinātas zināšanas vides procesu norisē un izpratni vides zinātnes avangardā ,kuras 

nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties radniecīgu ar 

vides zinātni jomu saskarsmē.  

Vērtēšanas formas: Kontroldarbi semestrī, referātu prezentācijas, eksāmens sesijā. Kritēriji 

– apguves līmenis 10 ballu sistēmā . 

2. Spēju patstāvīgi izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un priekšstatus par  vides 

aizsardzības procesiem, vides tehnoloģiju principiem radoši  risināt vides aizsardzības 

problēma , izstrādāt vides aizsardzības, jaunu ekotehnoloģiju  projektus un risinājumus  

 Vērtēšanas formas: Mājas darbs - referāts  un uzdevumi, eksperimentālie pētījumi 

laboratorijā un uzľēmumos prakšu laikā. Kritēriji – apguves līmenis 10 ballu sistēmā. 

3. Spēju patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sareţģītas zinātniskas un profesionālas 

problēmas, pamatot lēmumus, pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 

lai veiktu pētniecisko darbu un izpildītu augsti kvalificētas profesionālās funkcijas, vadīt 

kolektīvus uzľēmumos un pētnieciskajās iestādēs.  

Vērtēšanas formas: Maģistra darba  izstrāde un aizstāvēšana. 

 

2.2.3. Studiju programmas plāns 

 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Vides aizsardzība” 

saturu veido teorētiskās studijas (lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, semināri), 

prakses, studējošo pētnieciskais patstāvīgais darbs, maģistra darbs. Studiju ilgums 3 semestri -  

pirmie divi semestri tiek veltīti studiju kursu apguvei, trešais semestris - maģistra darba 

izstrādei. Iegūto kredītpunktu skaits - 60, t.sk., obligātie priekšmeti – 22 (37%), izvēles  - 12 

(20%); prakse – 6 (10%); maģistra eksāmens un darbs – 20 (33%). Nepilna laika studējošie šo 

studiju programmu apgūst 2 gadu (4semestru) laikā. 

 

 

N. Studiju kurss Kredītpunkti Pārb.  

p.k.  I sem. II 

sem. 

III 

sem. 

veids 

                                                                     I. Vides inţenierzinātņu teorija un prakse (17 
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k.p.) 

       Obligātie     

1. Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē 3   E 

2. Bioloģiskie un  bioķīmiskie procesi vidē 3   E 

3. Industriālās ekoloģijas teorija un prakse   3  E 

  Izvēles  

1. semestra I bloks        (3 k.p.) 

3   E 

1. Pilsētvides inţeniertehniskās 

aizsardzības kompleksie risinājumi 

3   E 

2. Bioloģiskā  lauksaimniecība un 

agrotehnoloģija  

3   E 

3. Dabas resursu racionāla un kompleksa 

izmantošana 

3   E 

  Izvēles   

2.semestra I bloks       (2k.p.) 

 2  E 

1. Virszemes  un pazemes ūdens resursu 

kompleksā izmantošana  

 2  E 

2.  Atjaunojamās enerģētikas fizikāli 

tehniskie pamati un tehnoloģijas  

 2  E 

3. Zemes dzīļu resursu ģeofizikālie  

pētījumi  un to  izmantošana 

 2  E 

 Izvēles  

2. semestra II bloks      (3k.p.) 

 3  E 

1. Degradētās teritorijas atjaunošanas 

fizikāli tehniskie pamati 

 3  E 

2. Tehnoģēnās darbības vidē norises 

drošība.   

 3  E 

3. Notekūdeľu attīrīšana un ūdens 

sagatavošana , ūdens apgādes noslēgtās 

sistēmas  

 3  E 

4. Cieto atkritumu apsaimniekošana, 

reciklācija un utiliziācija  

 3  E 

5. Gaisa un gāzu attīrīšanas fizikāli-

tehniskie procesi 

 3  E 

                     II. Pētnieciskais darbs, projektēšanas darbs un vadībzinātnes (15 k.p.) 

                    Obligātie     

1. Vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts 

4   E 

2. Vides kvalitātes vadība un sertifikācija  2  E 

3.  Riska analīze un vadīšana  2  E 

4. Projektu vadīšana un vides aizsardzības 

inţeniertehnisko iekārtu projektēšana 

 3  E 

             Izvēles  

1. semestra II bloks   (2k.p.)      

2   E 

1. Nacionālā, ES  un globālā vides politika 

un likumdošana  

2   E 

2.  Ietekmes uz vidi novērtēšanas 

metodoloģija un likumdošana  

2   E 
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4.semestru programmā 3.semestrī paredzāta kvalifikācijas praks 20 kp, 4.semestrī maģistra darba izstrāde. 

 

1.SEMESTRIS (2.semestris studējošajiem, kas imatrikulēti 2012.gada janvārī) 

N.   Kredīt- Kontakt-  t. sk. Pār- 

baudes  

 

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu skaits Lekc. Prakt. 

nod. 

veids Docētājs 

 Obligātie kursi 

1. Fizikālie un 

ķīmiskie procesi 

vidē 

Fizi6001 3 24 16 8 E viesprof.G.Noviks, 

lekt.Ē.Teirumnieka 

2. Bioloģiskie un  

bioķīmiskie 

procesi vidē 

Biol6001 3 24 8 

8 

 

8 

E doc.R.Tretjakova 

vieslekt.I.Laizāne 

3. Vides pētījumu 

metodoloģija un 

matemātiskais 

aparāts 

Mate6001 3 24 16 8 E viesprof.G.Noviks 

4. Vides kvalitātes 

vadība un 

sertifikācija 

VidZ6021 2 16 10 6 E prof. 

O. Uţga-Rebrovs 

5. Prakse VidZ1001 3    IeD atbildīgs 

viesprof.G.Noviks 

 Izvēles kursi 

 I bloks   3      

1. Pilsētvides 

inţeniertehniskā 

aizsardzība 

VidZ6016 3 24 16 8 E lekt. I.Matisovs 

 II bloks   2      

1.   Kompleksās 

vides 

monitoringa 

sistēmas un ĢIS 

VidZ6029 2 16 8 8 Ie viesdoc. Ē.Ruskule 

vieslekt. S.Kodors 

 

2.SEMESTRIS (1. semestris studējošajiem, kas imatrikulēti 2013.gada janvārī) 

   3.    Kompleksās vides monitoringa sistēmas 

un ĢIS 

2   E 

            Izvēles 

2. semestra III bloks (2k.p.) 

 2   

1. Vides aizsardzības sistēmas un 

ekoloģiskais  audits uzľēmumos 

 2  E 

2. Dabas un vides aizsardzības, dabas 

saimniecības ekonomika 

 2  E 

   3.  Reģionālā  vides ekonomika   2  E 

                                                                         III. Pedagoģija un psiholoģija (2 k.p.) 

1. Inovācijas augstskolu pedagoģijā un 

psiholoģijā 

2   E 

 IV. Prakse (6 k.p.) 3 3   Dif. Ie 

                                                                          V. Valsts pārbaudījums (20 k.p.) 

2. Maģistra darbs   20* Aizst. 

      

 KOPĀ: 20 20 20 13 KS. 
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N.   Kredīt- Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu skaits Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

Obligātie kursi 

1. Ekotehnoloģijas un 

industriālās 

ekoloģijas  

VidZ6018 3 24 12 12 E viesprof. G. 

Noviks 

2. Projektu vadīšana 

un vides 

aizsardzības 

inţeniertehnisko 

iekārtu projektēšana 

VidZ6025 3 24 16 8 E asoc.prof.A.Teilāns 

viesdoc.A.Avots 

 

3. Riska analīzes un 

vadīšanas  

VidZ6020 2 16 8 8 E prof., 

O.Uţga-Rebrovs 

4. Inovācijas 

augstskolu 

pedagoģijā un 

psiholoģijā 

Peda6022 3 24 16 8 Ie prof. 

P.Vucenlazdāns 

5.  Prakse VidZ1008 3 - - - IeD atbildīgs 

viesprof.G.Noviks 

Izvēles kursi 

 I bloks   2      

1. Ievads vides 

psiholoģijā 

Psih5009 2 16 8 8 Ie vad.pētn.R.Čaupale 

 II bloks  2      

1. Lāzeru izmantošana 

vides kvalitātes 

kontrolē 

VidZ6031 2 16 8 8 E Dr.prof. 

L.Lazov 

 III bloks   3      

1. Reģionālā 

ekonomika un vides 

aizsardzība 

Ekon6007 3 24 16 8 E prof. 

I.Silineviča 

 

3. SEMESTRIS  
 

N.   KP Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss   stundu 

skaits 

Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

 Valsts pārbaudījumi        

1. Maģistra darbs VidZ7009 20 - - - Darba 

aizstāvēšana 

Valsts 

pārbaudījumu 

komisija 

 

3.SEMESTRIS (STUDĒJOŠAJIEM, KURIEM STUDIJU ILGUMS IR 4 SEMESTRI) 
 

N.   KP Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss   stundu 

skaits 

Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

1. Prakse VidZ7010 20 - - - IeD atbildīgs 

prof.G.Noviks  

4.SEMESTRIS (STUDĒJOŠAJIEM, KURIEM STUDIJU ILGUMS IR 4 SEMESTRI) 
 

N.   KP Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss   stundu 

skaits 

Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

 Valsts pārbaudījumi        

1. Maģistra darbs VidZ7009 20 - - - Darba Valsts 
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aizstāvēšana pārbaudījumu 

komisija 

 

2.2.4. Studiju kursu apraksti 

Studiju kursu apraksti ir pieejami www.lais.lv, kalendārie plāni Moodle vidē 

(www.ekursi.ru.lv).  

2.2.5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programma paredzēta profesionālā maģistra grāda iegūšanai vides 

inţenierzinātnē (Mg.sc.ing.) un 5.līmeľa profesionālās kvalifikācijas vides inţenieris iegūšanai. 

Studējošo imatrikulācija maģistra programmā var notikt divas reizes gadā saskaľā ar RA 

Uzľemšanas noteikumiem. Studiju ilgums 3 vai 4 semestri (pilna laika klātiene) un 4 vai 5 

semestri (nepilna laika neklātiene). Tādā veidā tiek nodrošināta prasība, ka kopējais studiju 

ilgums maģistra grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi. 

Maģistra līmenī studiju ilgums ir atkarīgs no iepriekšējās izglītības, uz kuras pamata 

studējošais ir imatrikulēts:  

pilna laika klātienes studijas: 

– 3 semestri, ja izglītojamais uzľemts uz tādas profesionālā bakalaura vai akadēmiskā 

bakalaura, vai profesionālās augstākās izglītības pamata, kuras ilgums ir vismaz 4 gadi (160 

KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā, 

– 4 semestri, ja izglītojamais uzľemts uz tādas akadēmiskā bakalaura vai augstākās izglītības 

pamata, kuras ilgums ir 3 gadi (120 KP) un nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā. 

nepilna laika neklātienes studijas: 

–  4 semestri, ja izglītojamais uzľemts uz tādas profesionālā bakalaura vai akadēmiskā 

bakalaura, vai profesionālās augstākās izglītības pamata, kuras ilgums ir vismaz 4 gadi (160 

KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā, 

– 5 semestri, ja izglītojamais uzľemts uz tādas akadēmiskā bakalaura vai augstākās izglītības 

pamata, kuras ilgums ir 3 gadi (120 KP) un nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā. 

RA pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot studiju programmas 

pārraudzību un iesaistot studējošo un mācībspēku studiju programmas realizācijā.Katru gadu 

tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz noteikt studiju 

programmas stiprās un vājās puses, ar mērķi uzlabot programmas kvalitāti. 

Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem RA ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma Rēzeknes 

Augstskolā apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9 ,kas katru gadu tiek papildināta 

ar aktuālajiem uzdevumiem. Izstrādāti metodiskie ieteikumi „Studiju rezultātos balstīta studiju 

kvalitātes sistēma RA”.  

 

2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju  

ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) vides zinātnē,  

vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski 

atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inţenieris” 

atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas. 

(Uz vakantajām budţeta vietām) profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju 

ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi 

(160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides aizsardzības, vai tai radniecīgā 

http://www.lais.lv/
http://www.ekursi.ru.lv/
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dabas aizsardzības  vai inţenierzinātľu nozarē) vides zinātnē vai tai pielīdzināma iepriekšējā 

augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā 

bakalaura studiju programmas „Vides inţenieris” profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Vides inţenieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un 

obligātās izvēles daļas. 

 

2.2.7. Studiju programmas prakstiskā īstenošans 

 

Studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika un nepilna laika studijās. 

Studiju programmas  pēc satura ir identiskas: teorētiskās studijas (lekcijas, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi, semināri), mācību prakses, studējošo pētnieciskais patstāvīgais 

darbs, maģistra darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās -3 semestri - pirmie divi semestri tiek 

veltīti studiju kursu apguvei, trešais semestris - maģistra darba izstrādei. Iegūto kredītpunktu 

skaits - 60, t.sk., obligātie priekšmeti – 22 (37%), izvēles  - 12 (20%); prakse – 6 (10%); 

maģistra darbs – 20 (33%).  

Nepilna laika studiju programmas studiju ilgums 4 semestri. Nodarbības organizētas 

sesiju veidā, kuras notiek 3 reizes semestrī, un kontroldarbu, mājas darbu, patstāvīgo uzdevumu 

izpildes starp sesijām . 

Studējošiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties studiju priekšmetus atbilstoši viľu interesēm un 

vēlmēm. Izvēlei ir 12 KP. Tā kā maģistra darba tēmas izvēlas paši studenti, tad kopā izvēlei ir 

30 KP, t.i. 50 % no studiju laikā iegūstamo kredītpunktu daudzuma. Iespējams izvēlēties arī 

prakses vietas.  

Studiju nobeigumā uz mācību praksēs iegūtā materiāla pamata, kā arī izmantojot 

personīgos pētījumus, studējošie izstrādā konkrētu, saistītu ar studenta izvēlēto specialitāti un 

plānojamo darba vietu maģistra darbu - 18 KP apjomā. Darbs satur gan pētniecisko, gan 

projekta (realizācijas) daļu.  

Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzēta prakse. Ja 

studējošais tiek uzľemts uz 4 gadīgās augstākās izglītības bāzes , prakse sastāda 6 kp. 

Ja studējošais tiek uzľemts uz trīsgadīgās akadēmiskā bakalaura izglītības bāzes – 

profesionālo iemaľu vides aizsardzībā apguvei paredzēta papildus 20 kp vides aizsardzības  

profesionālā prakse. Prakses saistītas ar vides aizsardzības problēmām, tehnoloģisko procesu 

darbības principu un to darba organizācijas izpēti un apguvi rūpnīcās un uzľēmumos, kuros 

tiek veikti pasākumi vides uzlabošanā, attīrīšanā. Prakses vieta tiks izvēlēta atbilstoši 

maģistranta izvēlētai tēmai, lai tiktu nodrošināta iespēja vākt nepieciešamo informāciju un 

veikt eksperimentus. Ar prakšu vietām, kuras atrodas daţādos Latvijas rajonos, ir noslēgti 

ilgtermiľa līgumi.  

Maģistrantu iespējamās prakses vietas  ir Vides  un reģionālās attīstības ministrijas 

atsevišķās struktūrvienības, Reģionālās vides pārvaldes, Vides monitoringa centrs,  Ietekmes 

uz vidi novērtējuma birojs un tamlīdzīgas iestādes, kā arī raţošanas sfēras uzľēmumi – 

rūpnieciskie un lauksaimniecības. 

 Maģistrantiem ir iespēja iziet mācību praksi ārzemēs (piem., Erasmus programmas 

ietvaros u.c.). 

 

Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma  

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

attiecīgajā zinātľu nozarē speciālistus ne tikai no Rēzeknes augstskolas, bet arī viesprofesorus 

no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RA 

laboratoriju un informāciju tehnoloģiju centra  materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, bibliotēkas 

un katedras literatūras fonda izmantošanu, pieeju starptautiskajām datu bāzēm internetā, 



60 

 

atbalstot studējošo staţēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, starptautisko 

projektu realizēšanā, darbu publicēšanā studentu zinātnisko konferenču rakstu krājumā . 

Nodarbības tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā, papildinātas ar 

videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju modelēšanu, izskatīšanu un analīzi. 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursu materiāli elektroniskajā veidā, e-kursi MOODLE vidē. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiľa 

starp docētājiem un studentiem, to priekšlikumu par mācību priekšmetu saturu un vēlamiem 

papildinājumiem apspriešana. Notiek regulāras studentu konsultācijas  katrā studiju priekšmetā 

vismaz 1 reizi nedēļā. Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek analizēti. Darba 

atmosfēra ir koleģiāla un draudzīga.   

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Vides aizsardzība” 

realizācija ir uzsākta no 2004. gada. Šo speciālistu perspektīvās darba vietas ir saistītas ar 

reģionālajām vides aizsardzības pārvaldēm, ūdensvada tīkla un kanalizācijas pārvaldēm, vides 

veselības centriem, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzľēmumiem, pārtikas produktu 

pārstrādes, enerģijas raţošanas, būvdarbu, būvmateriālu raţošanas uzľēmumiem, zinātniskajām 

laboratorijām, inovāciju centriem, līdzdalību starptautiskajos projektos, augstākajām izglītības 

iestādēm un uzľēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar ietekmi uz apkārtējās vides kvalitāti. 

 

2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 

Vērtēšanas galvenais uzdevums ir optimāli nodrošināt studentu intelektuālo un garīgo 

spēju attīstību, izmantojot daţādas studiju procesa organizatoriskās formas un mācību metodes. 

RA pastāv divpakāpju studiju procesa kvalitātes kontrole: 

1) to reglamentē 14.04.1998. LR IZM rīkojums Nr.208 “Par vērtēšanu pēc 10 ballu 

skalas” un RA Senāta nolikums “Par eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu 

sesiju norises reglaments, sniedzot pamatnostādnes mācību darba organizēšanai un kvalitātes 

nodrošināšanai kā arī „Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, metodiskie ieteikumi 

„Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”; 

2) darbojas studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, kas tiek realizēta galvenokārt 

testu un aptauju veidā. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 

• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

• pārbaudes obligātuma princips; 

• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

• vērtēšanas formu daţādības princips; 

• pārbaudījuma pieejamības princips. 

 Studējošo novērtēšana balstās un izriet no studiju programmai un katram studiju kursam 

definētajiem studiju rezultātiem. Novērtēšanas prasības ir formulētas katra studiju kursa 

programmā un kalendārajā plānā, kas tiek publiskotas, uzsākot studiju kursu apguvi. Ikvienas 

pārbaudes apjoms atbilst studiju kursa programmas saturam, noteiktiem studiju rezultātiem un 

noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. 

Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs Inţenieru fakultātē tiek veidots no augsti 

kvalificētiem speciālistiem kā no Latvijas augstskolām, tā arī no profesionālām iestādēm. 

Komisijas sastāvā vairāk nekā 50% pārstāvji no darba devēju puses. Komisijas sastāvs tiek 

apstiprināts Inţenieru fakultātes domes sēdē. 

Profesionālā maģistra grādu vides inţenierzinātnē un vides inţeniera kvalifikāciju iegūst studiju 

programmas studējošie, kuri: 
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•sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un 

praktiskajos kursos; 

•studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu 

vērtējumu par to; 

•sekmīgi nokārtojuši valsts noslēguma pārbaudījumu – izstrādājuši un aizstāvējuši 

maģistra darbu. 

 

2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmas „Vides aizsardzība” realizācijas izmaksas tiek ľemtas no kopējā studiju 

virziena izmaksām. 2012./2013. st.g. studiju maksa ir pilna laika studijas – 900,- Ls / 1280,58 

Eur, nepilna laika studijas - 810,- Ls / 1152,53 Eur. 

 

2.2.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Pamatojoties uz situācijas analīzi kā Latvijā, tā pasaulē esošām tendencēm uz vides 

problēmu izpētes strauju aktualizāciju (ko pierāda pat tas fakts, ka visos starptautiskajos 

projektos vienmēr kā viena no prioritātēm tiek nosaukta vides aizsardzības problēma), kā arī uz 

reālajām perspektīvām, palielinoties antropogēnajai slodzei un dabas degradācijai, attīstoties 

Latvijas industrijai, kā arī pamatojoties uz speciālistu aptaujas rezultātiem, var prognozēt 

pakāpenisku un neatvairāmu augstākās profesionālās kvalifikācijas speciālistu maģistru vides 

inţenierzinātnēs pieprasījuma palielināšanos. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Vides aizsardzība” 

izstrādāta atbilstoši LR MK “Noteikumiem par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” Nr. 481 no 2002. g. 20. novembra un saskaľota ar visām šo Noteikumu 

prasībām. 

Ja studiju programmā tiek uzľemti reflektanti ar 3 gadu akadēmiskā bakalaura augstāko 

izglītību studiju programmas apjoms ir 80 KP. Studējošais iziet papildus raţošanas praksi 20 KP 

apjomā uzľēmumos saistītos ar vides inţeniera problēmu risināšanu. Līdz ar to arī tiek sasniegts 

nepieciešamais studiju ilguma limits . 

Studiju programmā iekļauti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

vides inţenierzinātľu teorijā un praksē, pētnieciskā darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurss, inţenieru  pētnieciskā prakse, maģistra 

darba izstrādāšana. 

 

 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Profesionālā maģistra studiju programma atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 481 dod 5. līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju un tāpēc tā balstās uz izstrādāto 5. profesionālās  kvalifikācijas līmeľa 

vides inţeniera profesijas standartu . 

Papildus profesionālā maģistra vides aizsardzībā profesionālisms izpauţas iemaľās, spējās 

un mākā risināt atbilstoši savam grādam inţeniertehniskos un inţenierzinātniskos uzdevumus: 

 Ieviest praksē iekārtas, aparatūru, tehnoloģijas saistītas ar vides aizsardzību - 

attīrīšanas iekārtas, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādāšanas tehnoloģijas, 

vides kontroles un monitoringa sistēmas un nodrošināt to darbību; 

 Veikt attiecīgos vides aizsardzības iekārtu, aparatūras, tehnoloģiju, vides un 

kontroles sistēmu inţeniertehniskos un ekonomiskos aprēķinus, to darba reţīmu 

optimizāciju un pilnveidošanu; 
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 Izstrādāt vides aizsardzības inţeniertehnisko pasākumu projektus, veikt attiecīgos 

aprēķinus un realizēt to ieviešanu praksē; 

 Strādāt zinātniski - pētnieciskās organizācijās un iestādēs, izveidot pētnieciskos 

stendus, veikt patstāvīgus pētījumus, to matemātisko apstrādi un izmantot to 

rezultātus vides aizsardzības praktisko jautājumu risināšanā; 

 Patstāvīgi formulēt zinātniskās problēmas, mērķus un uzdevumus, veikt zinātniskos 

pētījumus šo problēmu atrisināšanas virzienā; 

 Izstrādāt, projektēt un ekspluatēt ekoloģiski drošas, vidi saudzējošas tehnoloģijas, 

veikt vides aizsardzības pasākumus uzľēmumos un rūpnīcās; 

 Vadīt darba kolektīvus, organizēt kolektīva darbu, nodrošināt darba kolektīvam 

optimālos darba apstākļus un drošību. 

 Profesionālā maģistra vides kontrolē un aizsardzībā teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas atbilst amatiem, kurus var ieľemt šie speciālisti - vadošais speciālists vides 

inţenierzinātnēs, pētnieks, vadošais pētnieks, pētnieku grupas, projektu grupas, ekspertu grupas, 

laboratorijas, ar vides aizsardzību un kontroli saistīto uzľēmumu vadītājs, zinātniskā institūta 

nodaļu un laboratoriju vadītājs u.c. 

Profesionālā maģistra darba vietas:  

 Vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; 

 Pašvaldību ekoloģiskos dienestos; 

 Vides veselības centros; 

 Ūdens apgādes un kanalizācijas pārvaldēs; 

 Komunālās saimniecības uzľēmumos; 

 Rūpnīcās; 

 Pārtikas produktu pārstrādes un raţošanas uzľēmumos; 

 Vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; 

 Dabas resursu ieguves un pārstrādes uzľēmumos (meţsaimniecība, minerālresursu 

ieguve, zivsaimniecība); 

 Attīrīšanas iekārtu, atkritumu pārstrādāšanas, atkritumu poligona ekspluatācijas 

uzľēmumos; 

 Vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzľēmumu projektēšanas organizācijās; 

 Zinātniski - pētnieciskajos institūtos un mācību iestādēs. 

 

 

2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Maģistra studiju programma vides inţenierzinātnēs izstrādāta pamatojoties uz analoģiskām 

studiju programmām, kuras tiek realizētas Eiropas, ASV, Austrālijas universitātēs (Grifitsa 

universitāte Austrālijā, Lenoksa Ūdens tehnoloģijas institūts ASV, Lundu tehnoloģijas institūts 

Zviedrijā, Manheimas tehniskā augstskola Vācijā, Zeļona Gora tehniskā universitāte Polijā, 

Branderburgas Tehnoloģiskā universitāte Vācijā, Kungi tehniskā augstskola Stoholmā Zviedrijā, 

Viļľas tehniskā universitāte, Kauľas tehniskā universitāte Lietuvā, Dānijas tehniskā 

universitāte, Midlsensas universitāte Londonā, Konnektinertas universitāte, maģistra studiju 

programmām vides zinātnē un vides pārvaldē, kuras tiek realizētas vides inţenierzinātnēs 

Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 

Brandenburgas tehnoloģiskās universitātes maģistra studiju programma “Vides un 

resursu menedţments” (VRM) sastāv no moduļiem: 
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1.  VRM zinātniskie aspekti, kurā iekļauti: 

a)  bāzes kursi: “Zemes izmantošana un augsnes aizsardzība”, “Vispārīgā ekoloģija”, 

“Ūdens ekoloģija”, 

b)  papildus kursi: “Lietišķā ģeoloģija”, “Zemes resursu menedţments”, 

“Ekotoksikoloģija”, “Vides ekoģeoķīmija”, “Atmosfēras ķīmija un fizika”, 

“Ekosistēmu modelēšana”, “Zemes izmantošanas alternatīvas un bioenerģijas 

raţošana”. 

2.  VRM tehnoloģiskie aspekti: 

a)  bāzes kursi: “Reciklācijas tehnoloģijas”, “Atkritumvielu otrreizējā izmantošana”, 

“Atkritumu menedţments”. 

b)  papildus kursi: “Ūdens apgāde”, “Notekūdeľu menedţments”, ”Enerģijas 

ekonomika”, ”Enerģijas menedţments”, ”Enerģijas procesu inţenierija”, ”Elektriskās 

enerģijas tehnoloģija”, “Zemes atmosfēras aizsardzības stratēģija”, “Produktu un 

procesu vides bilance”, “Vides tehniskās aizsardzības procesi, uzľēmumi un 

metodes”, “Grunts atjaunošanas tehnoloģijas”, “Virszemes ūdeľu atjaunošanas 

tehnoloģijas”, “Vides aizsardzība un zudumu novēršana industrijā”. 

3.  VRM socioekonomiskie aspekti: 

a)  bāzes kursi: „Ietekmes uz vidi novērtējums”, „Vides menedţments un politika”, 

„Ekonomiskā analīze vides aizsardzībā”, „Pilsētu ekoloģija un plānošana”, 

„Tehnoloģiju novērtēšana”, „Cilvēka faktors un ergonomika”. 

Hamburgas tehniskajā universitātē eksistē 3 profilizācijas ar šādiem kursiem: 

 

 

Kurss KP 

1.semestris 

Vides aizsardzība daţādos klimatos 4 

Vides aizsardzība un vides analīze 4 

Notekūdeľu sistēma – savākšana, attīrīšana un reciklācija 4 

Plūsmu mehānikas pamati 4 

Veselība, drošums un vides vadība 4 

Atkritumu resursu apsainiekošana 4 

Vācu valoda 4  

2.semestris 

Lietišķā virszemes hidroloģija 4 

Vides ūdens ķīmija un tehnoloģija 3 

Lietišķā pazemes ūdeľu inţenierija  

Dūľu apstrādāšana  

Vides ģeoķīmija  

Hidrobioloģija  

3.semestris 

Notekūdeľu analīzes un attīrīšana 4 

Ūdens un notekūdeľu procesu modelēšana 4 

Pazemes ūdeľu inţenierija 3 

Specializācija 

Atkritumi un enerģija 

2.semestris 

Siltuma zudumu novēršana 4 

Gaisa piesārľojuma samazināšana 2 

Atjaunojamā enerģija 3 

Siltuma un enerģijas ieguve no biomasas  
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Salīdzinājums ar RA studiju programmu rāda, ka: 

1) pamatkursi, kas nosaka vides aizsardzības maģistra kvalifikāciju ir, galvenokārt, tie 

paši; 

2) RA studiju programma ir profesionālā maģistra programma, kura izveidota atbilstoši 

MK noteikumiem par profesionālo izglītību un līdz ar to nevar iekļaut sevī daudzus 

vispārizglītojošos un teorētiskos kursus, toties lielākā vērība pievērsta vides 

tehnoloģiju apguvei; 

3) daţos gadījumos atšķirība studiju programmā ir saistīta ar to, ka attiecīgā augstskolā 

gatavo maģistrus ar novirzi konkrētā zinātľu apakšnozarē ( LLU – lauksaimniecība, 

LU – vides pārvalde). 

Rēzeknes Augstskolas maģistratūras studiju programma vērsta uz vides aizsardzības 

profesionālo maģistru sagatavošanu, kuru galvenais uzdevums -  vides aizsardzības teorētisko, 

tehnisko un tehnoloģisko problēmu risināšana, piesārľojuma novēršanas ekotehnoloģiju izpēte, 

aprēķini un to realizēšana praksē. Programmas mērķis - nodrošināt studējošo zināšanu augstu 

līmeni, padziļinātu procesu saprašanu un spēju šīs zināšanas izmantot praksē. Pie tam pamatā 

likti visi tie zinātľu bloki, kuri nosaka speciālistu vides inţenierzinātnēs augstāko kvalifikāciju 

un kuri ir raksturīgi visām izanalizētajām un salīdzinātajām studiju programmām. Līdz ar to tiek 

nodrošināts pamats šīs studiju programmas atbilstībai Eiropas un citu valstu starptautiskajiem 

standartiem vides inţenierzinātnēs. 

 Tie ir, pirmkārt, fundamentālo zinātľu bloki, kuri dod zināšanas, saprašanu , spēju 

orientēties un pētīt dabas eksistences un attīstības  likumus un likumsakarības, kā arī attiecīgo 

matemātisko aparātu dabas likumu analīzei un pētīšanai – fizikālie, ķīmiskie, bioķīmiskie, 

bioloģiskie procesi vidē, matemātiskās metodes un zinātnisko pētījumu metodoloģija, 

ģeofizikālie, ģeoķīmiskie, ģeotehniskie lauki, procesi, parādības. 

 Otrkārt, studiju programmā, tāpat kā visās citās salīdzinātās studiju programmās, ir 

iekļauti studiju kursi, kurus apvieno vides piesārľošanas, vides stāvokļa analīzes, vides stāvokļa 

kontroles, sertifikācijas un vadīšanas problēmas, dabas resursu racionālas un kompleksas 

izmantošanas problēmas, vidi saudzējošo ekoloģizēto tehnoloģiju attīstības problēmas. 

 Trešā studiju kursu grupa iekļauj sevī kursus, saistītus ar vides attīrīšanas, atjaunošanas, 

atkritumu novadīšanas, neitralizācijas un pārstrādāšanas problēmām konkrētajos apstākļos 

attiecīgajās tautsaimniecības nozarēs, ekoloģiski ekonomiskajiem attīrīšanas un vides 

apsaimniekošanas projektu aprēķiniem un to novērtēšanu. Lielākā daļa šo kursu ir iekļauti 

izvēles kursu daļā tādā veidā, lai maģistrants varētu izvēlēties konkrētu šaurāku tālākās 

padziļinātās apguves profilu un attiecīgi uz tā pamata veidot savu inţenierpētniecisko darbību, 

izstrādāt maģistra darbu. 

 

 

 

3.semestris 

Materiālu un enerģijas ieguve no atkritumiem 5 

Degradētās teritorijas 4 

Specializācija 

Biotehnoloģija 

3.semestris 

Mikrobioloģija 2 

Biokatalīze un bioreaktors 6 

Lietišķā mikrobioloģija 4 

4.semestris 

Maģistra darba izstrāde  
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2.2.12. Informācija par studējošajiem 

 

 Studējošo skaits kopā - 43 studenti, no tiem par valsts budţeta līdzekļiem studēja – 42 

students; par studiju maksu – 1 studenti 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - kopā 14 studenti, no tiem - par valsts 

budţeta līdzekļiem – 14. 

Absolventu skaits kopā – 16. 
 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 
Studējošie tiek aptaujāti katra mācību semestra noslēgumā, pie tam tiek aptverti bakalaura un 

maģistra programmu visu kursu studējošie gan pilna, gan arī nepilna laika studijās. Aptaujas jautājumu 

loks ir pietiekami plašs un daudzveidīgs: tiek noskaidrots studējošo viedoklis par aktuālajiem studiju 

kursiem – to svarīgumu un pasniegšanas kvalitāti, jautājumi skar studiju procesa plānošanu un 

informācijas pieejamību, arī izvēles kursu piedāvājumu, nodrošinājumu ar mācību literatūru un 

elektroniskajiem resursiem, patstāvīgajam darbam veltītā laika patēriľu.  

Ar profesionālā maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” apmierināti ir 95 % studējošo. 

 79 % atzīst, ka ir labi sastādīts nodarbību grafiks. 

 56 % uzskata, ka izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams. 

 91 % atzinīgi vērtē informācijas pieejamību par studiju procesu. 

 65 % uzskata, ka ir pietiekams nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

līdzekļiem. 

 visi studējošo izmanto elektroniskos resursus, tomēr tikai 52 % uzskata, ka ir iespējams pietiekamā 

mērā apgūt studiju kursus elektroniski. 

 Patstāvīgajam darbam studējošie velta vidēji 8 stundas nedēļā. 

 

 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Pēc saľemtajām aptaujas anketām iegūti sekojoši RA Vides specialitātes absolventus 

raksturojoši dati: 

Kopš 2005.gada ir notikuši 6 profesionālā maģistra „Vides aizsardzība” studiju programmas 

izlaidumi un RA sagatavoto maģistru skaits sasniedzis 88. 

2011. gada maijā aptaujas anketas tika saľemtas no 75 daţādu gadu absolventiem (56 % vīrieši 

un 44 % sievietes). Informācijas apkopojums un analīze liecina, ka: 

 68 % strādā valsts iestādēs un 24 % nodarbināti privātajā sektorā. 

 Izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā 47 % gadījumu ietekmējis tuvums dzīves vietai, 23 

% - studiju programmas saturs, bet 15 % par noteicošo atzinuši salīdzinoši mazāko 

studiju maksas lielumu. 

 Studiju programmu kopumā un atsevišķu studiju kursu kvalitāti par teicamu vai labu 

atzinuši 96 % aptaujāto absolventu. 

 Vislielākā mērā studijas bijušas noderīgas personīgajā izaugsmē, savukārt darba 

meklējumos tas bijis izteikts mazāk. 

 Atzinīgi tikušas novērtētas docētāju darba metodes un prasmju apguves iespējas.  

 Salīdzinoši zemāk novērtēta mācību literatūras pieejamība (pilnīgi apmierināja 32 %, 

daļēji – 60 %) un studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums (attiecīgi – 28 % 

un 68 %), toties visi aptaujātie apliecinājuši prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko 

literatūru un veikt pētījumus. 

 96 % absolventu atzīst, ka studiju programmas apguve ir attaisnojusi uz to liktās 

cerības un pilnīgi visi ieteic šo programmu izvēlēties arī citiem interesentiem. 
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 76 % absolventu iegūtais diploms ir palīdzējis atrast darbu, bet, diemţēl, tikai 32 % 

strādā studiju profilam atbilstošā specialitātē. 

Absolventu galvenie ieteikumi izglītības kvalitātes pilnveidošanā ir sekojoši: jāpievērš 

lielāka uzmanība praktiskajiem darbiem, jāpalielina specialitātei nepieciešamās literatūras 

krājumi RA bibliotēkā, jāpiesaista vairāk vieslektoru – speciālistu konkrētā jomā, jāievieš 

apmācības kursā AUTO CAD grafikās programmas apguve, lielāka uzmanība jāvelta ne tikai 

vides aizsardzības likumdošanas jautājumiem, bet arī, piemēram, “Komerclikumam”, līgumu 

slēgšanai, konkursu organizēšanai utt.   

 

2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. Saskaľā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 

apstiprināto Rēzeknes Augstskolas studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē 

studējošajam ir tiesības: 

 vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeľu pašpārvaldes 

institūcijās. 

 dibināt biedrības, pulciľus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

 nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

 

RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un daţādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju 

procesa pilnveidošanas pasākumos. Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas 

tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, 

kas skar studējošo intereses („RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja 

neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi 

ar studiju programmas direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības 

pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu pārbaudei, ja viľu nepamierina docētāja individuālais 

vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas 

paredz studiju rezultātu vērtējumu apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā 

šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir 

pieejami RA mājas lapā un ir pieejama RA personālam un studējošajiem. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes 

izglītības iestādēm- informācijas dienas, skolēnu klašu vizītes uz fakultāti un laboratorijā gada 

laikā, Ēnu dienas, fakultātes Inţenieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās 
studējošie. Ik gadus tiek organizētas Inţenieru dienas, kurās studējošie organizē gan student 

zinātniski praktisko konferenci, gan sporta aktivitātes, gan izglītojošos un izklaidējosos pasākumus. 
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III DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS VIDES INŢENIERZINĀTNE 

RAKSTUROJUMS 

Studiju programmas kods 51526. Studiju programmas raksturojumu sagatvoja programmas 

directors Dr.habil.geol.G.Noviks. 

 
Doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” izveidota atbilstoši Latvijas Republikā 

noteiktajām juridiskajām normām un likumdošanas aktiem un Eiropas Parlamenta un ES Padomes 

ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūţizglītībai (EKI 8. līmeľa 

prasībām).  

Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama bez augstākā līmeľa speciālistiem vides 

inţenierzinātnēs – zinātľu doktoriem. Novērtējot situāciju vides inţenierzinātnē, jāsecina, ka 

Latvijā visvairāk trūkst tieši augstākā līmeľa speciālistu - zinātľu doktoru, t.sk. augstskolās, 

tādēļ doktorantūras programma vērtējama kā nepieciešama 

Doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” orientējas uz fundamentālo zinātľu apguvi un to 

izmantošanu vides tehnoloģiju zinātniski praktisko problēmu risināšanā. 

Doktora studiju programma atbilst  MK Noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības koncepcija 

2007. – 2013. gadam”, Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām, iekļaujas 

starptautiskajos zinātniskajos standartos. Doktora studiju programma ir noslēdzošais posms vides 

inţenierzinātľu studijās (profesionālais bakalaurs vides inţenieris, profesionālais maģistrs vides 

aizsardzībā, inţenierzinātľu doktors vides inţenierzinātnēs). Programmas apjoms un struktūra atbilst RA 

Senāta Nolikumam par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā.  

 

2.3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Mērķis   

Studiju programmas mērķis ir  nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu kvalifikācijas 

līmeľa zinātnieku un augstākās kvalifikācijas speciālistu - zinātľu doktoru sagatavošanu vides 

inţenierzinātnē, radīt iespēju doktorantiem padziļināti apgūt vides inţenierzinātľu teoriju, zinātnes, 

tehnikas un tehnoloģiju sasniegumus, pētnieciskā darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt 

promocijas darbu un iegūt starptautiski atzītu inţenierzinātľu doktora diplomu.  
Studiju programmas „Vides inţenierzinātne” mērķis saskan ar Rēzeknes Augstskolas  misiju   un 

ir orientēts uz speciālistu sagatavošanu integrētajās inţenieru zinātnēs starptautiski konkurētspējīgus 

Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā zinātľu doktorus . (RA darbības un attīstības stratēģija 

2009.-2015.gadam). Lai noskaidrotu attīstības perspektīvas, RA iesaistās visu svarīgāko stratēģisko 

dokumentu izstrādē: Latgales programmas 2007.-2017. gadam un Latgales stratēģijas 2030 izstrādē. RA 

darbojas Padomnieku konvents. Kopš 2010.g. RA ir Rēzeknes Uzľēmēju biedrības biedrs. 2011.gadā ir 

noslēgts līgums ar „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, kura ietvaros notiek sadarbība ar 

Latvijas darba devēju konfederāciju. Kopš 2011.gada RA darbojas Rēzeknes pilsētas un novada 

trīspusējā konsultatīvā padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības jautājumus. RA 

darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzľēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt 

uzľēmējdarbības attīstību reģionā. + minēt līgumus katras programmas, fakultātes vai virziena ietvaros.  
Studiju programmas definēto mērķu sasniegšanai atbilst mācību metodiskā, zinātniskās pētniecības 

eksperimentālā un informatīvā bāze. 

 

  Uzdevumi  
 Studiju programmas  galvenais uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespējas: 
1.formulēt, pētīt un risināt problēmas atbilstoši zinātniskā darba principiem; 

pilnībā apgūt zinātnisko pētījumu metodes un to pielietošanas prasmi; 

2.iegūt dziļas teorētiskās zināšanas izvēlētajā apakšnozarē un dot savu ieguldījumu tās attīstībā; 

3.apgūt augstskolas didaktikas pamatus – prast prezentēt sava zinātniskā darba rezultātus zinātniskajai 

auditorijai; 

4.nokārtot promocijas eksāmenus; 
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5.ziľot par pētījumu rezultātiem nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros; 

6.publicēt pētījumu rezultātus starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos 

7.izstrādāt, iesniegt un aizstāvēt promocijas darbu attiecīgajā promocijas padomē.  

 

2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Izstrādātā doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” arī orientējas uz fundamentālo 

zinātľu apguvi un to izmantošanu vides tehnoloģiju zinātniski praktisko problēmu risināšanā. 

Doktora programmas studiju rezultāti ir: 

1. Aktuālāko vides inţenierzinātľu teoriju un jaunāko inţeniertehnisko atziľu izprašana un 

pārzināšana; 

2. Pētījumu veikšanas metodoloģijas un mūsdienu pētniecības metoţu pārvaldīšana un 

pilnveidošana vides zinātľu nozarē un saskarnozarēs; 

3. Prasme patstāvīgi izvērtēt un atlasīt inţeniertehniskiem pētījumiem atbilstošas metodes; 

4. Veikt savus ieguldījumus vides inţenierzinātľu zināšanu robeţu paplašināšanā un dot 

jauno izpratni esošām zināšanām, kā arī to pielietojumam praksē, izstrādājot oriģinālo vides 

inţeniertehnisko pētījumu (promocijas darbu), daļa no kura ir starptautiski citējamu publikāciju 

līmenī; 

5. Spēja veikt patstāvīgu kritisko analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus 

pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus vides inţenierzinātľu doktora līmenī; 

6. Spēja patstāvīgi izvirzīt vides inţeniertehniskā pētījuma ideju, saplānot, strukturēt un 

vadīt liela apjoma zinātniski pētnieciskos projektus, tajā skaitā arī starptautiskajā līmenī;  

7. Atbildības uzľemšana par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem; 

8. Prasme mutvārdos un rakstiski komunicēt par sava pētījuma jomu vides inţenierzinātnes 

apakšnozares robeţās, ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā; 

9. Spēja patstāvīgi paaugstināt un paplašināt savu zinātnisko kvalifikāciju ne tikai vides 

inţenierzinātnes jomā, bet arī saskarnozarēs; 

10. Zinātniski praktisko projektu realizācija, gūstot vides inţenierzinātnes apakšnozares 

starptautiskiem kritērijiem atbilstošus zinātniskus sasniegumus; 

11. Prasme vadīt pētnieciskus un attīstības uzdevumus ar vidi saistītos uzľēmumos, iestādes 

un organizācijas, kur nepieciešamas plašas vides inţenierzinātľu doktora pētnieciskās zināšanas 

un prasmes. 

Izpildot programmu pilnā apjomā, doktorants būs: 

- apguvis modernās pētījumu metodes, kā arī ieguvis prasmi tās pielietot savos 

pētījumos; 

-  ieguvis prasmi sagatavot zinātniskās publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus, 

kreatīvi risināt teorētiskos un praktiskos vides inţenierzinātľu jautājumus; 

- apguvis prasmi prezentēt savus pētījumus un to rezultātus zinātniskās konferencēs un 

semināros; 

- izstrādājis un iesniedzis augstā zinātniskā un tehniskā līmenī sagatavotu promocijas 

darbu. 

 

 

2.3.3. Studiju programmas plāns 
 

Studiju kursi 
Apjoms 

KP 
Studiju veids Kontroles forma 

1. Teorētiskās studijas 36   

1.1.Obligātie kursi 18   
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1.1.1. Vides inţenierzinātnes integrālais 

speckurss 

8 Grupā Promocijas 

eksāmens 

1.1.2 Inţeniertehnisko vides pētījumu 

metodoloģija un matemātiskais aparāts 

6 Grupā Promocijas 

eksāmens 

1.1.3. Profesionālās svešvalodas speckurss  4 Grupā Eksāmens 

1.2. Ierobežotās izvēles kursi 12   

1.2.1. Pētījumu virziena speckursi 

(skat. programmas struktūrā) 

12 

(6+6) 

Individuālās studijas Promocijas 

eksāmens 

1.3. Brīvās izvēles kursi 6 Individuālās studijas 

vai grupā 

Eksāmens 

2. Zinātniski pētnieciskais darbs 108   

2.1.Pētījumi  66 Individuālais darbs Ziľojums seminārā 

2.2.Pētījumu rezultātu prezentācija  8 Individuālais darbs Referāts konferencē 

2.3. Pētījumu rezultātu publicēšana 10 Individuālais darbs Raksts 

2.4. Promocijas darba sagatavošana un 

noformēšana 

24 Individuālais darbs Promocijas darba 

aizstāvēšana 

  Kopā 144   

 

Studiju kurss Docētājs KS KP ECTS Kategorija Pārbaudes veids 

1. studiju semestris, (2. studiju semestris, kas imatrikulēti 2012.gada janvārī) 

Vides inţenierzinātņu integrālais speckurss – VidZD001      

Ekotehnoloģija un tīrākās 

raţošanas teorētiskie un 

praktiskie aspekti 

Prof. 

Dr.hab.geol.G.Noviks 

32 

(4X8) 
8 12 Obligāts  

Promocijas 

eksāmens  

Ilgtspējīgā attīstība un vides 

kvalitātes vadība 

Viesprof. Ph.D. env.sc. 

W.Leal Filho* 

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija 
Viesprof. Dr.chem. 

L.Kliučininkas* 

Plūsmu fizika, procesu 

enerģētika, energoefektivitāte 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

A.Martinovs 

Riska analīze un cilvēka dzīvības 

procesu norises drošums   

Prof. Dr.sc.ing. O.Uţga-

Rebrovs 

Profesionālās svešvalodas kurss 

– VidZD004  

Doc. Dr.philol. 

M.Opincāne  
16 4 6 Obligāts Eksāmens  

Pētnieciskais darbs I – 

VidZD015 
  12  Obligāts 

Pētnieciskā 

darba atestācija 

 24  

*būs viens no docētājiem, kas tiks precizēts rudenī 

2. studiju semestris 

Teorētisko un inţeniertehnisko pētījumu metodoloģija 

un matemātiskais aparāts – VidZD022 
     

Vides inţeniertehnisko pētījumu 

metodoloģija 

Prof. Dr.habil. 

geol.G.Noviks 

24 

(3X6) 
6 9 Obligāts  

Promocijas 

eksāmens  

Vides procesu modelēšana 
Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

P.Grabusts 

Pētījumu matemātiskais aparāts, 

eksperimentu plānošana un datu 

apstrāde 

Viesdoc. Ph.D. 

P.Daugulis 

Brīvās izvēles kurss       

Vides psiholoģija – PsihD002 
Viesdoc.(vad.pētn.) 

Dr.arch. R.Čaupale 
12 3 4,5 

Brīvās 

izvēles  
Eksāmens  

Pētnieciskais darbs II –   15  Obligāts Pētnieciskā 
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VidZD013 darba atestācija 

 24  

3. studiju semestris (4. studiju semestris, kas imatrikulēti 2011.gada janvārī) 

Vides attīrīšana, atkritumu 

pārstrāde  

 
     

Antropogēno resursu (atkritumu) 

pārstrādāšanas un utilizācijas 

inţeniertehniskie pamati – 

VidZD036 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

E.Teirumnieks 
12 3 4,5 

Ierobeţotās 

izvēles 

kurss 

Promocijas 

eksāmens 

Dabas resursu ieguves ietekme 

uz vidi  

 
     

Meţu resursu ilgtspējīgās 

izmantošanas tehnoloģijas – 

VidZD037 

Vad. pētn. Dr.sc.ing. 

Z.Miklašēvičs 
12 3 4,5 

Ierobeţotās 

izvēles 

kurss 

Promocijas 

eksāmens 

Pētnieciskais darbs III – 

VidZD014 
  18  Obligāts 

Pētnieciskā 

darba atestācija 

 24  

4. studiju semestris (3. studiju semestris, kas imatrikulēti 2012.gada janvārī) 

Ekotehnoloģijas        

Energoefektivitāte un 

ekotehnoloģijas – VidZD038 

Viesprof. Dr.sc.ing. 

D.Blumberga* 
12 3 4,5 

Ierobeţotās 

izvēles 

kurss 

Eksāmens 

Ekoloģiski droši būvniecības 

materiāli, konstrukcijas un 

tehnoloģijas –VidZD039 

Viesprof. Dr.sc.ing. 

R.Tepfers* 
12 3 4,5 

Ierobeţotās 

izvēles 

kurss 

Eksāmens 

Vides kontroles un prognozes 

sistēmu attīstība 

 
     

Pilsētu ekoloģija un apdzīvoto 

teritoriju ekoloģiski ģeofizikālais 

monitorings –VidZD040 

Viesprof. Dr.chem. 

R.Zinkute, 

Viesprof. Dr.arc. 

L.Kartunova 

12 3 4,5 

Ierobeţotās 

izvēles 

kurss 

Eksāmens 

Pētnieciskais darbs IV – 

VidZD016 
  18  Obligāts 

Pētnieciskā 

darba atestācija 

*būs viens no docētājiem, kas tiks precizēts rudenī 

5. studiju semestris  

Pētnieciskais darbs V – 

VidZD017 
  24  Obligāts 

Pētnieciskā 

darba atestācija 

 24  

6. studiju semestris (5. studiju semestris, kas imatrikulēti 2011.gada janvārī) 

Brīvās izvēles kurss       

Vides psiholoģija – PsihD002 
Viesdoc. Dr.arch. 

R.Čaupale 
12 3 4,5 

Brīvās 

izvēles  
Eksāmens  

Pētnieciskais darbs VI – 

VidZD018 
  21  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

 24  

 

2.3.4. Studiju kursu apraksti 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Datorzinātľu un matemātikas katedrā un 

pieejami LAIS sistēmā (https://luis.lu.lv/pls/lu/stud.menu) 

 

2.3.5. Studiju programmas organizācija 

 

Doktora programmā paredzētas studijas grupā un individuāli. Studijas grupās notiek 

obligātajos studiju kursos: 

https://luis.lu.lv/pls/lu/stud.menu
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1. Vides inţenierzinātnes integrālais speckurss; 

2. Teorētisko un inţeniertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts; 

3. Profesionālās svešvalodas speckurss. 

 Pētījumu virzienu ierobeţotās izvēles speckursi un brīvās izvēles kursi tiek organizēti 

individuāli atbilstoši doktorantam apstiprinātam individuālo nodarbību plānam. Doktorantu 

individuālie studiju plāni ir pieejami Dabas un Inţenierzinātľu katedrā. Visi pētījumu virzienu 

izvēles studiju kursi ir sadalīti piecos tematiskajos blokos atbilstoši doktora studiju programmas 

profilam - vides tehnoloģijas:  

1) vides attīrīšana un atkritumu pārstrāde; 

2) ekotehnoloģijas; 

3) dabas resursu ieguves ietekme uz vidi; 

4) vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība; 

5) vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.  

 No šī piedāvājuma doktorants izvēlas divus kursus (kopējais kredītpunktu skaits - 12), vēlams 

no daţādiem blokiem atbilstoši viľa promocijas darba tēmai. Pēc individuālā plāna tiek veikts 

arī pētnieciskais darbs. 

Studiju laikā doktorants kārto 4 promocijas eksāmenus šādos kursos: 

1. Vides inţenierzinātnes integrālais kurss; 

2. Teorētisko un inţeniertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts; 

3. Pētījumu virziena speckursi - atbilstoši pētījumu tematikai no ierobeţotās izvēles studiju 

kursiem (2 promocijas eksāmeni).  

„Vides zinātnes integrālais speckurss” 8 kredītpunktu apjomā iekļauj piecu galveno 

mūsdienu aktuālāko  vides inţenierzinātľu tēmu izklāstu: 

1. Ilgtspējīgā attīstība un vides kvalitātes vadība  

2. Ekotehnoloģija un tīrākas raţošanas teorija un prakse  

3.Vides ķīmija un ekotoksikoloģija . 

4. Plūsmu fizika un procesu enerģētika. 

5. Cilvēku dzīves procesu norises drošums un riska analīze .  

Studiju kurss „Inţeniertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts” 6 

kredītpunktu apjomā vērsts uz doktorantu zinātniski pētnieciskā darba metodoloģisko 

nodrošinājumu, prasmju formulēt pētnieciskā darba tēmas, izstrādāt eksperimentu plānu, 

izmantot matemātiskās metodes un datorprogrammas procesu modelēšanā un datu apstrādē, 

likumsakarību noteikšanā. 

Kurss iekļauj trīs tematiskos blokus : 

1.Vides pētījumu metodoloģija . 

2.Pētījumu matemātiskais aparāts, eksperimentu plānošana un datu apstrāde (asoc.prof. 

P.Grabusts). 

3.Vides procesu datormodelēšana. 

Pētījumu virzienu speckursi kopā 12 kredītpunktu apjomā sastāv no pieciem 

tematiskajiem blokiem, kuros savukārt iekļauti 3-4 studiju kursi: 

4.Vides attīrīšana, atkritumu pārstrāde - četri kursi  

5. Ekotehnoloģijas – četri kursi  

6. Dabas resursu racionāla izmantošana, atjaunojamo energoresursu ieguve- četri kursi  

7.Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Pilsētu ekoloģija un apdzīvoto vietu 

ekoloģiski ģeofizikālais monitorings – divi kursi  

8.Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti  

Pētījumu virzienu speckursi vērsti uz padziļinātu atbilstoši izvēlētajai promocijas darba 

tēmai attiecīgās problēmas zinātniski praktisko apguvi. 
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Pētījumu virzienu obligātās izvēles speckursi tiek izvēlēti pēc promocijas darba vadītāja 

rekomendācijas, saskaľojot ar studiju programmas direktoru. 

Brīvās izvēles kursus doktoranti var izvēlēties pēc personīgās iniciatīvas no visu 

piedāvāto Rēzeknes Augstskolas studiju kursu klāsta – divi kursi pa 3 kredītpunkti. Tiek 

rekomendēts izvēlēties arī speciāli sagatavotos šīs programmas ietvaros kursus  

1.Vides informācija un komunikācija  

2.Ekoloģiskā filozofija un humānisms  

3.Kultūras ekoloģija  

Zinātniskā darba veikšanai tiek piedāvāta visa RA zinātniskā infrastruktūra un tehniskie resursi, 

bibliotēka, laboratorijas, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto uzľēmumu materiāli tehniskā 

bāze.  

Doktora studiju programma noslēdzas ar promocijas darba sagatavošanu atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji”. Atbilstoši MK „Noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” Nr. 1000 promocijas darba aizstāvēšana notiek 

Latvijas Universitātē vai Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kurām ir deleģētas tiesības 

pieľemt aizstāvēšanai promocijas darbus vides zinātnē. 

 

2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

1.1. Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmā „Vides inţenierzinātne” tiek 

uzľemtas personas, kurām ir akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra 

grāds vai tam pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē, vai 

inţenierzinātnēs, vai dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir 

apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas 

saistīts ar vides zinātni vai vides inţenierzinātni vai ekoloģiju. Pretendentam 

jāiesniedz zinātniskā pētījuma tēmas apraksts par izvēlēto pētniecisko tematu vai 

problēmu vides inţenierzinātnē  (līdz 10 lpp.).  

1.2. RA rektora apstiprinātā doktora studiju programmas „Vides inţenierzinātne” 

Iestājpārbaudījumu komisija: 

1.2.1. iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzľemšanu doktora studiju programmā, 

iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem un sagatavo atzinumu par to 

atbilstību / neatbilstību doktora studiju programmā noteiktajiem uzľemšanas 

nosacījumiem; 

1.2.2. noklausās pretendenta ziľojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu; 

1.2.3. iestājpārbaudījumu katrs komisijas loceklis vērtē individuāli 10 ballu sistēmā; 

galīgais iestājpārbaudījuma vērtējums tiek iegūts, nosakot vidējo aritmētisko; 

1.2.4. izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, sakārtotu dilstošā secībā pēc iegūtā 

vērtējuma; 

1.2.5. iesniedz Uzľemšanas komisijai ierosinājumu par pretendentu imatrikulēšanu, 

pievienojot punktā 2.2.1. minēto atzinumu. 

1.3. Personas, kuru iesniegtie dokumenti un materiāli neatbilst doktora studiju 

programmā noteiktajiem uzľemšanas nosacījumiem, netiek pielaistas pie 

iestājpārbaudījumu kārtošanas. 

1.4. RA organizē studijas par valsts budţeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā 

valsts pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās 
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personas līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budţeta līdzekļiem persona var 

izmantot vairākas reizes. Priekšroka studijām par valsts budţeta līdzekļiem (pie 

vērtēšanas kritērijiem vienāda vērtējuma gadījumā) ir tām personām, kuras grādu 

vai kvalifikāciju par valsts līdzekļiem iegūst pirmo reizi. 

1.5. Konkursa rezultāti tiek izziľoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa 

noslēguma dienas.  

 

2.3.7. Studiju programmu praktiskā īstenošana 

 

Nodarbības tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā, papildinātas ar 

videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju modelēšanu, izskatīšanu un analīzi, 

kursa materiāla izmantošanas iespējām konkrēto jautājumu, saistīto ar doktoranta 

pētnieciskās darbības tematiku, atrisināšanai. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiľa starp 

docētājiem un doktorantiem, to priekšlikumu par mācību priekšmetu saturu un vēlamiem 

papildinājumiem apspriešana. Notiek regulāras doktorantu konsultācijas vismaz 1 reizi nedēļā. 

Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek analizēti. Darba atmosfēra ir koleģiāla un 

draudzīga. 

Doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” tika izveidota saskaľā ar Rēzeknes 

Augstskolas darbības un attīstības stratēģiju 2009. - 2015.gadam (apstiprināta RA Satversmes 

sapulcē 2009.gada 10. augustā ar lēmumu Nr. 1). Programmas izveide pilnībā atbilst stratēģijā 

formulētajai Rēzeknes Augstskolas misijai - attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un 

uzľēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā.  

Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas mērķus – nodrošināt studentiem plašu 

akadēmisko un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES 

darba tirgū un sagatavoti zinātniskajam darbam Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, 

zinātniskajos un pētnieciskajos institūtos. Doktora studiju programma īsteno RA attīstības 

pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeľu pēctecību, un mūţizglītības 

principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem Rēzeknes Augstskolā ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles 

sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek papildināta ar 

aktuālajiem uzdevumiem. RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 7 jomas: 

8. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika);  

9. Akadēmiskā personāla kvalitāte; 

10.  Studiju programmu kvalitāte; 

11. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte; 

12. Studiju procesa kvalitāte; 

13. Infrastruktūras kvalitāte; 

14.  Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Doktora studiju programmas „Vides inţenierzinātne” kvalitātes sistēmā par būtiskākajām 

uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Tā par 

būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi: 

- Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA attīstības stratēģijai; 

- Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, 

fleksibilitāti studiju programmu attīstībā; 
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- Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

- Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie 

plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 

- Ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiľu, attīstības iespēju un plānu apspriešanu, programmu pilnveidi; 

- Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā; 

Savukārt, studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā: 

- Inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 

risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana; 

- Konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana; 

- Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai; 

- Studējošo zinātniski pētnieciskais darbs piedalīšanās zinātnisko darbu konkursos 

(apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas, mērķstipendijas); 

- Starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiľa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā 

darba iespējas Latvijā un Ārzemēs. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju doktorantiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo staţēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Doktora studiju programmas studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta, izstrādājot ikgadējos 

pašnovērtējuma ziľojumus, kas tiek apstiprināti Inţenieru fakultātes Domē, RA Zinātnes 

Padomē un Senātā. Pašnovērtējuma ziľojumā tiek aktualizētas tādas studiju kvalitātes 

konstantes, kā docētāju un viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās 

publikācijas, infrastruktūras nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī 

programmas kursu struktūra.  

 

2.3.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Doktorantūrā studijas notiek saskaľā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes 

Domē apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiks tiek saskaľots ar RA Zinātnes daļu un 

to apstiprina fakultātes dekāns. Doktorants strādā pēc katram studiju gadam sastādītā darba 

plāna, kurš saskaľots ar promocijas darba vadītāju un studiju programmas direktoru. Katra 

studiju gada beigās par doktora studiju programmas realizāciju atbildīgā fakultātes 

struktūrvienība – Dabas un inţenierzinātľu katedra  organizē atestāciju, kurā novērtē doktoranta 

darba plāna izpildi tekošajā studiju gadā. Ja darba plāns ir izpildīts, tad dekāns, pamatojoties uz 

katedras sēdes lēmumu, ar savu rīkojumu pārskaita doktorantu nākošajā studiju gadā. Ja 

atestācijas rezultāti ir negatīvi, tad dekāns gatavo ierosinājumu rektoram par doktoranta 

eksmatrikulāciju. 

Doktorantu zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem: 

1) kvalitatīvais vērtējums – promocijas eksāmeni un eksāmeni vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

sistēmā; 

Novērtēšanas objektivitāte tiek nodrošināta ar eksāmenu pieľemšanu komisijā, kuras sastāvā 

ir visi docētāji, kuri piedalījušies attiecīgā kursa lasīšanā (ne mazāk par 3). Promocijas 

eksāmenu programmu izstrādā profilējošā katedra. Profesionālās svešvalodas speckursa un 

brīvās izvēles kursa apguve noslēdzas ar eksāmena nokārtošanu.  

Promocijas eksāmenus pieľem RA rektora apstiprināta komisija 3 zinātľu doktoru sastāvā. 

Eksāmenu vērtēšanā piedalās vismaz viens LR Zinātnes padomes eksperts.  
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2) kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo doktorantam noteikto darba 

apjomu stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba stundām. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja doktorants nokārto promocijas eksāmenu, eksāmenu vai 

diferencēto ieskaiti, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.  

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju 

kursa programma, ko apstiprina RA Dabas un inţenierzinātľu katedra.  

Vides inţenierzinātľu doktora diplomu saľem doktoranti, kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos studiju kursus; 

 veikuši un akreditējuši pētījumus promocijas darba izstrādes ietvaros; 

 sekmīgi nokārtojuši valsts pārbaudījumu (aizstāvējuši promocijas darbu). 

 

2.3.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Doktora studijas RA tiek finansētas no: 

- valsts budţeta līdzekļiem; 

- fizisku un juridisku personu līdzekļiem. 

Doktora studiju maksu un studiju maksas atlaides nosaka RA Senāts, pamatojoties uz RA 

Zinātnes padomes ierosinājumu. 

Promocijas procesa izmaksas tiek segtas no doktorantūras programmas īstenošanai 

paredzētajiem līdzekļiem. Ja promocijas darba autors nav apguvis atbilstošu programmu vai 

apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu, lēmumu par 

to, no kādiem līdzekļiem segt promocijas procesa izmaksas, pieľem RA Senāts, pamatojoties uz 

RA Zinātnes padomes ierosinājumu. 

Studiju maksa 2012./2013.st.g ir pilna laika studijas – 1350,- Ls/ 1920,88 Eur. 

 

2.3.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” izveidota atbilstoši Latvijas Republikā 

noteiktajām juridiskajām normām un likumdošanas aktiem un Eiropas Parlamenta un ES 

Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūţizglītībai (EKI 

8. līmeľa prasībām).  

Programmas saturs atbilst MK Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumam, MK 

noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības koncepcija 2007.-2013. g.”, Augstākās izglītības, 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām 2002.-2010.gadam, augstākās izglītības attīstības 

vadlīnijām Eiropas Savienības kopējā telpā atbilstoši Bolonjas deklarācijai. 

Doktora studiju programma izstrādāta, pamatojoties uz AIP lēmuma Nr. 62 „Noteikumi 

par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu” (18.06.1999.) prasībām, ievērojot 

AIP izstrādātos noteikumus, tajā skaitā noteikumus par programmas saturu (studiju obligāto un 

izvēles priekšmetu saraksts, pētnieciskā darba apjoms, prasības attiecībā uz iepriekšējo 

izglītību), realizēšanas ilgumu (3 gadi pilna, 4 gadi nepilna laika studijām), studiju programmas 

apjomu (144 KP), to sadalījumu obligāto un izvēles kursos, kā arī pētniecības darba veidos, 

stipendiju saľemšanu, promocijas darba vadītāja izvēles kritērijiem u.c.  

Doktora studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Nolikumam par doktora studijām RA 

(apstiprināts RA Senāta sēdē 2007. gada 25.septembrī ar lēmumu Nr.11) un doktora studiju 

programmas organizācija notiek saskaľā ar LR „Augstskolu likumu”, „Zinātniskās darbības 

likumu”, Ministru Kabineta noteikumiem „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji” (MK Noteikumi Nr. 1001, 27.12. 2005.), Latvijas Zinātnes padomes 

izstrādāto „Zinātnieka ētikas kodeksu”, RA Satversmi, kā arī citiem RA dokumentiem. 
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2.3.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programma „Vides inţenierzinātne” izveidota 

balstoties uz:  

a) Latvijas Republikas Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji”; 

b) vairāku desmitu doktorantūras studiju programmu analīzes rezultātiem citās Latvijas 

Republikas augstskolās, daţādu Eiropas valstu un ASV universitātēs; 

c) Latvijas Republikas nacionālās tautsaimniecības attīstības plāniem, LR Vides 

aizsardzības likumu;  

d)  nepieciešamību nodrošināt valsts ilgtspējīgo attīstību ar augstākās kvalifikācijas 

kadriem prioritārās zinātnēs un tehnoloģijas nozarēs. 

Studiju programmā iekļauti mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstības līmenim atbilstoši 

studiju kursi, kuri ir pārstāvēti arī citu augstskolu studiju programmās.  

Izanalizētas doktora studiju programmas vides inţenierzinātnē (PhD Env. Ing.) un citās 

vides zinātľu apakšnozarēs pāri 20 Eiropas valstu (t.sk. Štutgartes universitātē - Vācija, 

Geteborgas universitātē - Zviedrija, Norvēģijas tehnoloģiju institūts - Norvēģija, Šefildas 

universitāte- Lielbritānija, Helsinki universitāte – Somija, Čehijas ķīmiskās tehnoloģijas 

institūts- Čehija, Kipras universitāte - Kipra) un ASV universitātēs, t.sk. – Arizonas universitātē, 

Aļaskas universitātē, Montanas universitātē, Pensilvānijas universitātē, Ľudţersijas 

tehnoloģiskājā universitātē, Dţona Hopkinsa universitātē, Pitsburgas universitātē, Tehasas 

universitātē El Paso, Wiskonsinas-Medison universitātē, Masačuzetas Lowell universitātē, Tufts 

universitātē, Floridas universitātē, Arkanzasas universitātē, Stenforda universitātē u.c.  

Galvenie izdarītie secinājumi: 

1. Studiju programmu daudzveidība. Studiju programmas atšķiras pēc īstenošanas ilguma, 

piedāvāto studiju kursu klāsta un apjoma. Lielākā daļa programmu paredzēta 3 gadu 

studijām. 

2. Vienlaikus visas studiju programmas pēc satura ir principiāli līdzīgas - tiek piedāvāti 

pamatā vienādi studiju kursi, bet daţādās nosaukumu variācijās un  kombinācijās 

atkarībā no katras universitātes vai fakultātes zinātniskā virziena. 

3. Visu doktora programmu studiju kursi var būt apvienoti sekojošās pamatgrupās: 

1) Fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie procesi vidē; 

2) Vides (augsnes, atmosfēras, ūdeľu, gruntsūdeľu) piesārľojums un attīrīšana, ūdens 

sagatavošana, atkritumu, t.sk. bīstamo, apsaimniekošanas procesu teorija un 

tehnoloģijas. 

3) Resursu vadība, izmantošana un tehnoloģijas; 

4) Vides tehnoloģijas, ekotehnoloģijas, tīrāka raţošana; 

5) Vides inţenierijas ekonomiskie un tiesiskie aspekti; 

6) Enerģētika; 

7) Plūsmu mehānika, dinamika inţenierijā; 

8) Matemātiskās metodes, modelēšana un simulācija vides inţenierzinātnēs; 

9) Degradēto teritoriju atjaunošana. 

Katra no šiem kursiem apjoms ir 3 – 4 KP. Studējošiem ir iespējas izvēlēties no šiem 

kursiem tos, kuri pilnīgāk atbilst viľu pētījumu tematikai – piedāvāto kursu skaits parasti 

pārsniedz 10.  
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Salīdzinot šīs studiju programmas, var secināt, ka atšķirības ir tikai to konkrētajos 

mērķos un uzdevumos – pie tam stratēģiski un principiāli visas programmas ir vērstas uz vides 

aizsardzības problēmu apguvi. Programmu saturs un struktūra ir tuvi, līdzīgi, bet ar daţādiem 

nosaukumiem. 

 Latvijā vides inţenierzinātľu doktora studiju programmas tiek realizētas Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē (LLU) un Rīgas Tehniskajā universitātē. 

 Pēc struktūras un kopējā apjoma RA studiju programma tuva LLU studiju programmai. 

Atšķirība studiju kursos ir saistīta ar LLU zinātnisko pētījumu virzienu lauksaimniecībā. 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmas vides inţenierzinātnēs virziens 

ir cieši saistīts ar enerģētiku un energotehnoloģijām un tāpēc studiju kursu klāsts atšķirīgs no 

RA. Toties pēc savas struktūras un apjoma tā arī sakrīt ar RA studiju programmu. 

Rēzeknes Augstskolā visas vides inţenierzinātľu studiju programmas principiāli ir 

vērstas uz plaša profila speciālistu vides inţenierzinātnē sagatavošanu, kas atbilst darba devēju 

interesēm – kā to parādīja 2008.g. pētījums, veiktais starp Latgales un Latvijas uzľēmējiem . 

Pēc šī principa veidota arī doktora studiju programma. Pētniecības joma ir vienota. 

Studiju process noris, iekļaujot un apgūstot vides tehnoloģiju, industriālās ekoloģijas 

fundamentālos teorētiskos un praktiskos principus, kuri ir kopēji jebkurai vides aizsardzības 

jomai.  

Šīs kopējās bāzes apguve dod iespēju doktorantam plašāk un vispusīgāk analizēt savas 

konkrētās promocijas darba tēmas aspektus un rast optimālos problēmas risinājumus, kā arī būt 

konkurētspējīgam darba tirgū. 

3. tabulā dots salīdzinājums kredītpunktu sadalījuma RTU, LLU un RA studiju 

programmās.  

Kredītpunktu sadalījums RTU, LLU un RA doktora studiju programmās 

Studiju kursu grupa RTU LLU RA 

Obligātie 21 24 18 

Ierobeţotās izvēles 15 12 12 

Brīvās izvēles 6 - 6 

Pētnieciskais darbs  102 108 108 

Kopā 144 144 144 

 

 

2.3.12. Informācija par studējošajiem 

 

Studējošo skaits kopā - 9 studenti, no tiem par valsts budţeta līdzekļiem studēja – 9 studenti; par 

studiju maksu – 0 studenti. 

Pirmajā kursā imatrikulēti – 4. 

Absolventu skaits kopā – 0. 

 

2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Tika veikta studentu aptauja ar mērķi noskaidrot doktorantu attieksmi pret studiju procesa 

organizāciju un kvalitāti.  

Karjeras iespējas vides inţenierzinātľu nozarē Latvijā doktoranti vērtē viennozīmīgi 

pozitīvi, atzīmējot plašas karjeras iespējas darbam ne tikai Latvijas augstskolās un 

pētnieciskajos institūtos, bet arī ārzemēs. Vides inţenierzinātľu doktorantūras studiju nozarei 

pašlaik grūtības piesaistīt studentus pēc doktorantu domām var radīt tikai sareţģīta ekonomiskā 

situācija. Doktorantūras laikā apgūtās zināšanas un prasmes būs pieprasītas Latvijas darba tirgū, 

jo nozarēs pastāv daudz neatrisinātu vides problēmu. Pēc doktorantūras pabeigšanas vairākums 

doktorantu plāno turpināt akadēmisko karjeru - vairāk kā pusi sava darba laika strādāt zinātnē. 
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Ar izvēli studēt tieši Rēzeknes Augstskolas doktoranturā visi doktoranti ir pilnīgi apmierināti. 

Kā pozitīvus aspektus studējot RA IF doktorantūrā tika nodefinēts RA reģionālais izvietojums - 

mācības notiek Rēzeknē, kas atvieglo mācību procesu, kā arī iespējas pētīt sava reģiona 

problēmas un meklēt to risinājumus, zinošs akadēmiskais personāls, plaša sadarbība ar ārvalstu 

speciālistiem un akadēmisko personālu, konsultācijas pieejamība vēlamajā laikā, studēšana par 

budţeta līdzekļiem un iespēja saľemts Eiropas sociālā fonda stipendiju. Studiju procesa norisi 

doktoranti novērtēja kā normālo bez būtiskiem trūkumiem.  

 

2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Pirmie vides inţenierzinātľu doktori programmā ir paredzami tikai 2014.gada pirmajā pusē. 

 

2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. 

Saskaľā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeľu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciľus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viľiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, 

jo studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un daţādu ar 

studējošajiem saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos 

studiju procesa pilnveidošanas pasākumos. Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir 

noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos 

jautājumos, kas skar studējošo intereses („RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota 

iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt 

problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem 

ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu pārbaudei, ja viľu nepamierina docētāja 

individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga 

izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne 

noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, 

akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās kārtības noteikumi u.c. Visi minētie 

dokumenti ir pieejami RA mājaslapā un ir pieejama RA personālam un studējošajiem. 
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2.4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mehatronika” 

 

Studiju programmas kods 42521. Studiju programmas raksturojumu sagatavojis 

programmas direktors asoc. prof. Dr.sc.ing. A.Martinovs. 

 

Mehatronikas inţenieri ir nepieciešams nosacījums industrijas attīstībā, raţošanas 

automatizācijā, darba raţīguma paaugstināšanā, produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādē 

un raţošanā, Latvijas eksporta veicināšanā. Par to, ka dotā programma ir pieprasīta, liecina 

fakts, ka 100% programmas absolventu strādā raţošanā savā specialitātē.  

 

2.4.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Mērķis: nodrošināt 5. kvalifikācijas līmeľa profesionālās augstākās izglītības un 

bakalaura profesionālā grāda ieguvi mehatronikas nozarē atbilstoši darba tirgus (profesijas 

standarts) un atbilstoši 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības (izglītības standarts) 

prasībām.  

Programmas mērķis saskan ar Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģiju 2009.-2015. gadiem.  

 

Uzdevumi:  

1) izglītot 5. līmeľa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts drošībai 

nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 

apstākļos un starptautiskajā darba tirgū; 

2) īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas 

vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, 

pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē; 

3) teorētiski un praktiski sagatavot inţenierus mehatronikā, kuri izstrādā tehnoloģiskā procesa 

automatizācijas algoritmus, veic mehatronikas sistēmu projektēšanu, prototipu izgatavošanu, 

instalāciju, programmēšanu, uzraudzību, apkopi un remontus, var pildīt tehnologa 

pienākumus metāla un plastmasu apstrādē, vadīt speciālistu komandu, sagatavot un vadīt 

projektus, organizēt savu ar mehatroniku saistītu uzľēmējdarbību. 
 

7.semestrī studentiem tiek piedāvāta specializācija divos apmācību moduļos: „Automātiskā 

vadība un regulēšana”, „Metāla un plastmasu apstrāde”. 

2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti balstās uz Mehatronikas inţeniera profesijas 

standartu (Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr.461.) 

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 

1) Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī: socioloģija un politikas zinātnes; saskarsmes pamati; ētikas principi. 

2) Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

enerģētikas ekonomika, komercdarbības ekonomika; komercdarbības organizācijas; 

raţošanas un pakalpojumu organizēšana; tirgus analīze; tirdzniecības stratēģija; 

programmējamie loģiskie kontrolleri; regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem; 

programmējamo loģisko kontrolleru perifērās iekārtas; robotu vadības sistēmas; detaļu 

precizitāte un standartizācija; detaļu orientēšanas un padeves iekārtas; salikšanas tehnoloģija 

un iekārtas; berzes procesu fizikālie pamati; ergonomika un dizains; inţenieraprēķinu 
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programmatūras mašīnbūvē (CAE); mehāniskās svārstības un akustika; elektropiedziľa; 

profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

3) Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: matemātika; varbūtības teorija un matemātiskā statistika; fizika; materiālzinības; 

datorgrafika mašīnbūvē; tēlotājģeometrija un inţeniergrafika; elektrotehnikas teorija; 

vispārīgā metroloģija; programmēšanas valodas; energoelektronika; elektriskie mērījumi; 

rūpnieciskās elektroniskās iekārtas; elektriskās mašīnas; tehniskā mehānika; aparātu 

konstruēšana; mašīnu un aparātu elementi; raţošanas tehnoloģija – raţošanas tehnoloģijas 

pamati; industriālā tehnoloģija; CAD/CAM tehnoloģijas; analogās iekārtas; 

elektropneimotehnika; robottehnika – robotu vadības sistēmas; datorvadības sistēmas un to 

projektēšana; automātikas sensoru sistēmas; sistēmu aprēķinu algoritmizācija; elektriskās 

piedziľas vadība; civilā aizsardzība; darba aizsardzība; vides aizsardzība; darba tiesiskās 

attiecības; valsts valoda; vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī. 

Vērtēšanas kritēriji: kontroldarbi, praktisko un laboratorijas darbu izpilde;  patstāvīgā darba 

rezultāti: uzdevumu risināšana, vadības programmu sastādīšana, rasējumu/ elektrisko/ 

automātikas/ hidraulikas/ pneimatikas shēmu veidošana, referāti; zinātniskā darbība laboratorijā; 

eksāmeni un ieskaites.  

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

1) Pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas. 

2) Izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpēju 

mijiedarbību. 

3) Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma 

saskaľošanu ar raţošanas tehnoloģiskajām iespējām. 

4) Lietot darba izpildei nepieciešamos mehatronikas nozares normatīvos aktus, tehnisko 

dokumentāciju un standartus, gatavot lietišķos dokumentus. 

5) Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietot informācijas 

meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas un datorprogrammas. 

6) Prast prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas iekārtu 

bezatteikuma darbību. 

7) Mērķtiecīgi izmantot mehānisko, elektromehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu 

iespējas un organizēt to tehnisko apkopi. 

8) Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi. 

9) Projektēt visu automatizēto vai uzstādāmo iekārtu izvietojumu un organizēt darba sadali 

starp strādājošajiem. 

10) Prast izvēlēties automatizācijas procesam nepieciešamos izpildelementus (hidraulisko un 

pneimatisko sistēmu elementi, elektriskie un optiskie elementi u.c.). 

11) Izmantot datorizētās projektēšanas un datorizētās raţošanas (CAD/CAM) tehnoloģijas 

projekta izstrādei. 

12) Sagatavot prezentācijai automatizācijas projekta materiālus. 

13) Piedalīties raţošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaľošanā un vadīšanā. 

14) Piemērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus. 

15) Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

16) Pārvaldīt valsts valodu. 

17) Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī. 

18) Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot, organizēt un vadīt tās 

darbu, kā arī veikt darbu individuāli. 

19) Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas. 

20) Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus. 
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21) Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju. 

22) Sniegt pirmo palīdzību. 

23) Saudzēt apkārtējo vidi. 

Vērtēšanas kritēriji:  studiju projekti, mājas uzdevumu aizstāvēšana, laboratorijas darbu 

aizstāvēšana, praktisko nodarbību rezultāti, patstāvīgais zinātniskais vai jaunrades darbs, 

kontroldarbi semestrī, eksāmeni un ieskaites.  

 

Kompetences (analīze, sintēze un novērtēšana) 

1) Spēja izstrādāt automatizācijas procesa algoritmu un sagatavot tehnisko uzdevumu iekārtu 

projektēšanai. 

2) Spēja strādāt ar speciālām projektēšanas un mehatronikas iekārtu vadības 

datorprogrammām. 

3) Spēja veikt vizuālu mehatronikas iekārtu darbības novērtējumu. 

4) Spēja izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības un vizualizācijas sistēmu. 

5) Spēja orientēties automatizēto iekārtu apkalpošanas, diagnosticēšanas un remonta 

jautājumos. 

6) Spēja sekot mehatronikas iekārtu rezerves daļu daudzumam un veikt to pasūtījumus. 

7) Spēja izstrādāt raţošanas tehnoloģisko plānojumu. 

8) Spēja izvērtēt raţošanas automatizācijas līmeni. 

9) Spēja izvēlēties atbilstošus materiālus, veidojot iekārtu konstrukcijas. 

10) Spēja sastādīt datorprogrammas automatizēto sistēmu vadības elementu programmēšanai. 

11) Spēja noteikt mehatronikas sistēmas darbības precizitāti. 

12) Spēja noteikt mehatronikas sistēmas kalpošanas laiku. 

13) Spēja projektēšanas procesā izvēlēties salāgojumu izmērus un pielaides, lai nodrošinātu 

iekārtu kvalitatīvu un ilgstošu darbību. 

14) Spēja izvērtēt ekonomiski izdevīgākos tehniskos risinājumus. 

15) Spēja sagatavot projektējamās vai izgatavojamās iekārtas izmaksas un noteikt izdevumu 

atmaksāšanas laiku. 

16) Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi. 

17) Spēja organizēt un vadīt personāla darbu. 

18) Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. 

19) Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

20) Spēja apzināt un izprast normatīvos aktus iekārtu drošuma jautājumos. 

21) Spēja orientēties Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kvalitātes drošuma un vides 

aizsardzības sistēmās. 

 Vērtēšanas kritēriji: 3 studiju projektu un inţenierprojekta izstrāde un aizstāvēšana. 
 

2.4.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas apjoms 180 kredītpunkti, kas iekļauj sevī LR MK noteikumos par 2. 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu norādītās kursu grupas un to apjomus.  

 
Mehatronikas pilna laika klātienes studiju programma  

Studiju kurss KP 
Semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
20 4 3 2 1 0 6 4 0 0 

Raţošanas un pakalpojumu 

organizēšana 
2      2 E    

Personāla vadība 2      2 E    

Projektu vadība 2       2 Ie   

Saskarsmes psiholoģija 2 2 Ie         

Darba tiesības 1       1 Ie   

Civilā aizsardzība 1       1 Ie   

Darba aizsardzība 1  1 Ie        

Vides aizsardzības pamati 1    1 Ie      

Izvēle: 

 Angļu valoda inţenieriem 

I, II, III (pirmā 

svešvaloda); 

 Vācu valoda inţenieriem I, 

II, III (pirmā svešvaloda) 

 Vācu valoda inţenieriem I, 

II, III (otrā svešvaloda) 

6 2 Ie 2 Ie 2 E        

Izvēle: 

 Patentzinības 

 Inovāciju vadība 

 Ekonomika 

2      2 Ie    

Sports 0 0 Ie 0 Ie        

Nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi 
36 16 12 5 0 3 0 0 0 0 

Augstākā matemātika I, II, 

III 
9 3 E 3 E 3 E       

Matemātiskās metodes 2  2 Ie        

Materiālzinības 4 4 E         

Informācijas tehnoloģiju un 

programmēšanas pamati 

(C++) 

3 3 E         

Datorprogrammas 

inţeniermehānikā I, II 
5  3 Ie 2 Ie       

Mehānika I 4  4 E        

Datoru arhitektūra 3     3 E     
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Metroloģijas pamati 3 3 E         

Tehniskā grafika 3 3 Ie         

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
76 0 3 13 19 15 

12 
14 0 0 

Elektrotehnikas kursi, 15 KP 

Elektrotehnika  3  3 E        

Elektronika un rūpnieciskās 

elektroniskās iekārtas 
3   3 E       

Energoelektronika 3    3 E      

Elektriskās mašīnas un 

elektriskā piedziľa 
3    3 E      

Elektriskās piedziľas 

automātiskās vadības 

sistēmas 

3     3 E     

 Mehānikas kursi, 17 KP 

Mehānika II 6   6 E       

Konstruēšanas pamati I, II 3   2 Ie 1 Ie      

Hidrauliskā un pneimatiskā 

piedziľa 
3    3 E      

Detaļu precizitāte un 

standartizācija 
3    3 E      

Studiju projekts mehāniskās 

piedziľas konstruēšanā 
2    2 D      

Raţošanas tehnoloģijas kursi, 10 KP 

Metālapstrādes CNC darb- 

galdu programmēšana I, II 
4   2 Ie 2 Ie      

Metālapstrādes tehnoloģijas 

I 
2    2 E      

CAM tehnoloģijas I 2      2 E    

Mehatronisko iekārtu 

uzraudzība, apkope un 

remonti 

2       2 E   

Automātikas kursi, 12 KP 

Automātiskā vadība un 

regulēšana 
3     3 E     
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Robotu tehnika  3     3 E     

Robotikas praktikums 2      2 Ie    

Automātiskās vadības 

sistēmu projektēšana 
2      2 Ie     

Studiju projekts 

automātiskās vadības 

sistēmu projektēšanā  

2      2 D    

Mikroprocesoru tehnika, 6 KP 

Mikroprocesoru tehnika  3     3 E     

Mikroprocesoru 

programmēšana 
3     3 Ie     

Datorvadības kursi, 8 KP 

Datorvadības sistēmas 2      2 E    

Robotu vadības sistēmas I 2      2 E    

Datorvadības sistēmu 

projektēšana 
2       2 Ie   

Studiju projekts 

datorvadības sistēmu 

projektēšanā 

2       2 D   

Izvēles kursi profesionālajā specializācijā, 8 KP 

Automātiskā vadība un 

regulēšana 

 Raţošanas procesu 

automatizācijas sistēmu 

programmēšana 

 Telekomunikāciju 

sistēmas  

 Datoru tīkli 

 Robotu vadības sistēmas II 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

      8 E   

Metāla un plastmasu 

apstrāde 

 Metālapstrādes 

tehnoloģijas II 

 CAM tehnoloģijas II 

 Plastmasu apstrādes 

tehnoloģijas 

 Metālapstrādes CNC 

darbgaldu programmēšana 

III 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

      8 E   

Brīvās izvēles kursi 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

Jebkurš no RA 6     2 Ie 2 Ie 2 Ie   
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piedāvātajiem, piemēram: 

 Bionika 

 Mikrotehnika un nanotehnika  

 Raţošanas objektu 

projektēšanas pamati  

 Saules enerģijas 

pārveidotāji 

 Kokapstrādes tehnoloģijas 

 CNC darbgaldi 

kokapstrādē 

 Uzľēmējdarbības 

ekonomika un 

grāmatvedības pamati 

 Filozofijas pamati u.c. 

 

Prakse 26 0 2 0 0 0 
0 

0 20 4 

Ievadprakse 2  2 D        

Raţošanas prakse 20        20 D  

Pirmsdiploma prakse 4         4 D 

Valsts pārbaudījumi 16 0 0 0 0 0 
0 

0 0 16 

Inţenierprojekts 16         16 D 

Apzīmējumi: tabulā ir norādīti kursam atvēlēti kredītpunkti (KP) un pārbaudes veidi: E- eksāmens; Ie- ieskaite; D- 

diferencētā ieskaite (tiek pielietota studiju projektu, prakses atskaišu un inţenierprojekta novērtēšanā ar atzīmi). 

1KP= viena darba nedēļa; 1KP=1,5ECTS 

Balstoties uz studiju programmu un studentu izvēlētajiem studiju kursiem, katru gadu tiek 

sastādīti studiju plāni, kurus apstiprina fakultātes Dome. Studiju plānā tiek norādīti katrā 

semestrī apgūstamie studiju kursi (obligātie un studentu izvēlētie), to apjoms, kontaktstundu 

skaits lekcijām, praktiskajiem un laboratorijas darbiem, docētājs.  

 

2.4.4. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3  grupās - obligātie, obligātās izvēles un 

brīvās izvēles studiju kursi. Lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu, patstāvīgā darba 

saturs un rekomendējamā literatūra dota izvērstās studiju kursu programmās www.lais.lv, 

docētāju kalendārajos plānos un metodiskajos materiālos, kas ievietoti Moodle vidē.  

 

2.4.5. Studiju programmas organizācija 

Studijas notiek saskaľā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes Domē 

apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiks tiek saskaľots ar RA studiju daļā un to 

apstiprina fakultātes dekāns.  

Studiju darbā tiek izmantota individuālā pieeja, tiek sniegta palīdzība un konsultācijas mācību 

priekšmetu apguvē, studentiem patstāvīgā darba izpildei ir brīvi pieejamas mācību un 

zinātniskās laboratorijas. Studiju programmas saturs un iegūstamais grāds un kvalifikācija 

atbilst studiju programmas nosaukumam. Prakses ir saistītas ar studiju procesā apgūstamajām 

teorētiskajām zināšanām, ir vērstas uz profesionālo iemaľu apgūšanu. Laboratorijas darbu un 

praktisko nodarbību saturs un īpatsvars atbilst studiju kursu un  programmas mērķiem. 
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Studiju programma īsteno RA attīstības pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot 

izglītības līmeľu pēctecību, un mūţizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt 

augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” tiek 

veikta RA studiju programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas 

tautsaimniecības, izglītības un zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu 

jauno speciālistu sagatavošanu. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana 

atbilstoši izmaiľām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam. 

Studiju plānu apstiprina Inţenieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas 

realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma 

ziľojumā. Pašnovērtējuma ziľojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, 

apspriests Inţenieru fakultātes Dabas un inţenierzinātľu katedras sēdēs, analizēts Inţenieru 

fakultātes domē, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā.  

 Pilna laika 2. līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Mehatronika” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, 

studentu patstāvīgais darbs (mājas darbi uzdevumu risināšanā, laboratorijas darbu aprēķinos un 

noformēšanā, rasējumu un 3D modeļu izstrādē, elektronikas/ automātikas/ hidraulikas/ 

pneimatika shēmu projektēšanā, mehatronikas iekārtu vadības programmu izstrādē, lekcijās doto 

tēmu padziļinātā apguvē, lekcijās neapskatīto tēmu patstāvīgā apguvē; zinātniskie pētījumi; 

radošie darbi mehatronikas iekārtu projektēšanā un prototipu izgatavošanā; 3 studiju projekti un 

inţenierprojekts), mācību prakses – ievadprakse (2KP), raţošanas (20KP) un pirmsdiploma 

(4KP) prakse. Pilna laika studiju ilgums  - 9 semestri, kopējais kredītpunktu skaits - 180. 

 Studiju programma satur obligātos studiju kursus, obligātās speciālās izvēles kursus un 

brīvās izvēles kursus. Procentuālā attiecība starp obligāto, obligātās izvēles un brīvās izvēles 

daļām ir 84% : 12% : 4%. 

 Studentiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties studiju priekšmetus atbilstoši viľu interesēm 

un vēlmēm. Brīvajai un obligātajai izvēlei ir paredzēti 22KP. Tā kā prakses vietas, studiju 

projektu un inţenierprojekta tēmas izvēlas paši studenti, tad kopā izvēlei ir atvēlēti 70KP., t.i. 

39% no studiju laikā iegūstamo kredītpunktu daudzuma. 

 Studentu patstāvīgā un radošā darba attīstībai ir paredzēti 3 studiju projekti (6KP), 

robotikas praktikums (2KP) un inţenierprojekts (16KP). Nodarbības augstskolā ir saplānotas 

pirmajos 7 semestros. Viss 8. semestris ir atvēlēts raţošanas praksei, kuras laikā students strādā 

izvēlētajā uzľēmumā, noskaidro tajā esošās problēmas automātikas jomā un atbilstoši kādai no 

šīm problēmām izvēlas inţenierprojekta tēmu. 9.semestris ir paredzēts inţenierprojekta 

izstrādei; šajā semestrī ir arī pirmsdiploma prakse (4KP), kuru students izmanto, lai uzľēmumā 

savāktu nepieciešamos materiālus inţenierprojektam. Vairumā gadījumu izvēlētā raţošanas 

prakses vieta studentam kļūst par nākamo darba vietu. 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursu materiāli elektroniskajā veidā, e-kursi MOODLE 

vidē, PLC programmēšanai katrs students saľem Step7 instalācijas disku un gada licenci, pārējie 

licencētie programmprodukti ir pieejami RA laboratorijās un datorzālēs. 

Notiek regulāras studentu konsultācijas, katrā studiju priekšmetā vismaz 1 reizi nedēļā.  

Ar prakšu vietām,  ir noslēgti ilgtermiľa līgumi. Studentiem ir iespēja iziet raţošanas 

praksi ārzemēs. Izstrādāti prakšu metodiskie norādījumi 

(http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/), kas balstās uz RA Nolikumu par praksēm. 
 

2.4.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā var būt imatrikulēti reflektanti, kuriem ir vispārējā vidējā izglītība 

vai vidēja profesionālā izglītība, kas iegūta 4 gadu periodā. 
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Studiju programma var tiek realizēta divos veidos: pilna laika un nepilna laika studijās. 

Pagaidām nepilna laika studiju forma nav pielietota, jo uz to pieteikušos studējošo skaits bija 

neliels un tās realizācija nebūtu rentabla.  

 

2.4.7. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studiju programmā ir šādi izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

 pārbaudes obligātuma princips; 

 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

 vērtēšanas formu daţādības princips; 

 pārbaudījuma pieejamības princips. 

Rēzeknes Augstskolā pastāv divpakāpju kvalitātes kontrole. Pirmo kontroles pakāpi reglamentē 

RA Senāta nolikums par “Eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu sesiju 

norises reglaments, sniedzot pamatnostādnes mācību darba organizēšanai un kvalitātes 

nodrošināšanai. Otro kontroles pakāpi nodrošina studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, 

kas tiek realizēta galvenokārt testu un aptauju veidā. 

Studējošo zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem: 

 kvalitatīvais vērtējums – eksāmeni (E) un diferencētās ieskaites (D) tiek vērtēti ar atzīmi 

10 ballu sistēmā, ieskaites (Ie)  -  “ieskaitīts”, “neieskaitīts”; 

 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo studentam noteikto darba 

apjomu stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba stundas. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja students nokārto eksāmenu vai diferencēto ieskaiti, iegūstot tajā 

vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un ieskaiti ar vērtējumu “ieskaitīts”. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju kursa 

programma, ko apstiprina RA Dabas un inţenierzinātľu katedra. Studiju kursu programmas 

satur vispārējas prasības kredītpunktu saľemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo prasību 

izpildīšanai (zinātniskā literatūra, interneta norādes u.c.). Studiju kursu programmas ir 

pieejamas katedrā, www.lais.lv un Moodle vidē. 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka 

docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši RA Senāta sēdē apstiprinātajai 

studiju programmai). 

Inţenierprojekti tiek aizstāvēti Valsts pārbaudījumu komisijā, kuras sastāvs atbilst 2.līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām; vismaz 50% komisijas locekļu  ir darba 

devēju pārstāvji. Komisijas sastāvā ietilpst Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības 

asociācijas valdes priekšsēdētājs vai valdes locekļi, raţošanas uzľēmumu vadītāji un vadošie 

speciālisti, Latvijas un ārzemju (Vācija, Krievija) profesori. Lai darbs komisijā būtu pilnvērtīgs 

un ārzemju profesori pilnībā iepazītos ar inţenierprojekta saturu, dienu pirms aizstāvēšanas tiek 

organizēta inţenierprojekta prezentācija angļu/ vācu un krievu valodās. Aizstāvot 

inţenierprojektu, studentam jāparāda ne tikai sava profesionālā kompetence, bet arī valsts 

valodas un vismaz divu svešvalodu zināšanas.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura diplomu un mehatronikas inţeniera kvalifikāciju 

saľem studiju programmas studējošie, kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus studiju kursos; 

 studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu 

vērtējumu par to; 

 sekmīgi nokārtojuši valsts pārbaudījumu (aizstāvējuši inţenierprojektu). 
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2.4.8. Studiju programmas izmaksas 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai RA izmanto gan valsts budţeta dotāciju, gan privātos 

līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis ir vērtējams 

kā stabils. Ieľēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieľēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā, 

 ES struktūrfondu finansējums, 

 dalības maksas semināros, 

 studentu viesnīcas pakalpojumi, 

 citi saimnieciskās darbības ieľēmumi. 

Proporcionāli ieľēmumiem augstskolas budţetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība, 

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi, 

 mācību procesa materiālie izdevumi, 

 jaunu iekārtu iegāde, 

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budţeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieľēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

Studiju maksa 2012./2013. studiju gadā pilna laika studijas – 870,- Ls / 1237,90 EUR, nepilna 

laika studijas -700,- Ls / 996,01 EUR. Studiju maksu apstiprina RA Senāts. 

 

2.4.9. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Programma izveidota balstoties uz Valsts akadēmiskās izglītības standartu.  

Programmas saturs atbilst MK Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumam, 

MK noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības koncepcija 2007.-2013.g.”, Augstākās izglītības, 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām 2002.-2010.gadam,augstākās izglītības attīstības 

vadlīnijām Eiropas Savienības kopējā telpā atbilstoši Boloľas deklarācijai. 

 Katrs studiju kurss iekļauj sevī praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. Praktisko 

nodarbību apjoma īpatsvars sastāda 50%. 

 Programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā 3 studiju projektus  (6KP.). 

 Ar 10 uzľēmumiem un organizācijām ir noslēgti ilglaicīgie prakses līgumi (skatīt 

katedras dokumentāciju), ir izstrādāti prakses organizēšanas un norises detalizēti  metodiskie 

norādījumi un prakses dokumentācija . 

Mehatronikas inţeniera profesijas standarts ir aktualizēts 2010.gadā. Studiju programma 

atbilst Mehatronikas inţeniera profesijas standartam, kura izstrādē piedalījās programmas 

direktors. 
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2.4.10. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

RA 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mehatronika” tika salīdzināta ar līdzīgām studiju programmām Rīgas Tehniskajā universitātē 

(RTU), Jades  Augstskolā Vācijā (Jade Hochschule, JH) un Deggendorfas Tehniskajā 

augstskolā Vācijā (Technische Hochschule Deggendorf, THD) 

JH Mehatronikas bakalaura studiju programma tiek realizēta 8 semestros; tās apjoms ir 240 

ECTS (160KP); tajā ir šādi kursi: Matemātika 1, 2, 3 (20 ECTS), Tehniskā fizika (5 ECTS), 

Materiāli- Konstruēšana- Tehnoloģijas 1, 2, 3 (15 ECTS), Mehānika 1, 2 (12,5 ECTS), 

Mērījumu datu apstrāde un statistika (5 ECTS), Elektrotehnika 1, 2 (12,5 ECTS), Informātikas 

pamati (5 ECTS), Polimēru materiāli (5 ECTS), Augstā līmeľa programmēšanas valodas (5 

ECTS), Elektronikas komponentes un slēgumi 1 (5 ECTS), Netehniskais izvēles modulis (5 

ECTS), Mērīšanas tehnika un sensori (5 ECTS), Iebūvētās sistēmas (5 ECTS), Procesu vadība 1 

(5 ECTS), Konstruēšana 1 (5 ECTS), Tehniskās izvēles modulis (30 ECTS), Prakses semestris 

(30 ECTS), Mehatroniskās sistēmas 1, 2 (10 ECTS), Regulēšanas tehnikas pamati (5 ECTS), 

Optronika (5 ECTS), Kompleksie laboratorijas darbi mehatronikā (5 ECTS), Noslēguma 

kvalifikācija (10 ECTS), Projekts (18 ECTS), Bakalaura darbs (12 ECTS). 

Technische Hochschule Deggendorf (THD) Mehatronikas bakalaura studiju programma 

tiek realizēta 7 semestros; tās apjoms ir 210 ECTS; programmā ar 5.semestri ir divas 

specializācijas: Mehatroniskās sistēmas un Optikas tehnoloģijas; programmā ir šādi kursi: 

Inţenierstudiju analītiskie pamati (5 ECTS), Konstruēšana 1, 2 (10 ECTS), Lietišķā fizika 1, 2 

(9 ECTS), Tehniskā mehānika 1, 2, 3 (15 ECTS), Informātika 1, 2, 3 (12 ECTS), Elektrotehnika 

1, 2 (10 ECTS), Angļu valoda inţenieriem (2 ECTS), Inţeniermatemātika 1, 2 (10 ECTS), 

Digitāltehnika 1, 2 (6 ECTS), Mašīnu elementi (5 ECTS), Tehniskā optika (4 ECTS), 

Pusvadītāju tehnika (2 ECTS), Mikrokontrolleru tehnika (5 ECTS), Regulēšanas tehnika 1 (4 

ECTS), Automātiskā vadība (2 ECTS), Sensori (2 ECTS), Uzľēmumu ekonomika (2 ECTS), 

Statistika (3 ECTS), Slēgumu tehnika (5 ECTS), Projekts 1 (2 ECTS), Materiāli (5 ECTS), 

izvēles kursi specializācijā (46 ECTS), Prakse (30 ECTS), Bakalaura darbs (14 ECTS). 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika” 

pašlaik tiek īstenotas arī Latvijā- Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Transporta un 

mašīnzinību fakultātē. Tās apjoms 180KP, nominālais studiju ilgums 4,5gadi. Pēc studiju 

programmas absolvēšanas tiek iegūsta inţeniera mehatronikā kvalifikācija un bakalaura 

profesionālais grāds mehatronikā. Saturiski un apjoma ziľā RTU un RA mehatronikas 

programmas ir tuvas, jo tās abas pilnībā atbilst Latvijā spēkā esošam profesijas standartam 

“Inţenieris mehatronikā”. 

Izanalizējot šo augstāk apskatīto augstskolu (kā arī vēl citu augstskolu)  mehatronikas 

bakalaura studiju programmas, var secināt, ka RA Mehatronikas programmā ir iekļauti visi 

tradicionālie ar mehatronikas nozari saistītie kursi. Atšķirība ir kursu nosaukumu variācijās, 

kursu apjomā, piedāvātajos specializācijas virzienos un ar tiem saistītos izvēles kursos. Var 

secināt, ka programma atbilst Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām. 

 

2.4.11. Informācija par studējošajiem 

Kopējais studējošo skaits programmā - 75 studenti, tai skaitā 2 maksas studenti. 
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Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 16 studenti, tai skaitā 1 maksas students. 

Absolventu kopējais skaits- 6. 

 

2.4.12. Studējošo aptaujas un to analīze 

Ik gadus tiek veikta studējošo aptauja .Anketas jautājumi ir sadalīti pa grupām  

1. Vispārēja informācija, kurā ir apkopoti jautājumi, kas saistīti ar studentu izvēli mācīties 

Inţenieru fakultātes Mehatronikas studiju programmā. Pēc aptaujas rezultātiem redzams, ka 

studenti mērķtiecīgi izvēlējušies šo specialitāti. 100% aptaujāto studentu interesē mehatronika, 

viľi redz perspektīvas un vēlas strādāt ar mehatroniku saistītās jomās. 

2. Novērtējot studiju programmu 85% aptaujātos studentus apmierina izvēlētā studiju 

programma un 84% studentu uzskata, ka piedāvātas studiju programmas ir aktuālas un atbilst 

mūsdienu prasībām. Uz jautājumu “Vai Jūs apmierina mācību prakses  kvalitāte?” 88% no 

respondentiem ir atbildējuši pozitīvi, un 97% domā, ka iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā 

mācību procesā.  

3. Novērtējot sadzīves apstākļus Rēzeknes Augstskolā un Inţenieru fakultātē lielākā daļa 

studentu ir devuši pozitīvu vērtējumu, attiecīgi 93% un 64%. 

 

2.4.13.Absolventu aptaujas un to analīze 

Ľemot vērā to, ka 2013.gada absolventiem ne viena no izsūtītajām aptaujas anketām netika 

saľemta atpakaļ, absolventu aptauja tika veikta telefoniski. Tika aptaujāti visi 2013.gada 

absolventi (kopējais skaits- 6). Tika uzdoti šādi jautājumi: 

1) Kur strādā, amats, mācies? 

Absolventu darba vietas un amati: SIA „Ceram Optec” (Līvāni)- ķīmisko vielu sagatavošanas 

operators (raţo stikla šķiedru); SIA „ProPlast” (Rēzekne)- CNC iekārtu operators  (CNC iekārtu 

programmēšana, iestatīšana, apkalpošana); SIA „Green Bag” (Rīga)- tekstilraţošanas iekārtas 

operators- mehāniķis; Rēzeknes SEZ SIA Verems (Rēzekne)- elektroniķis; SIA 

„Optoelektronika” (Rēzekne), inţenieris-mehatroniķis; SIA „Peruza” (Rīgā)- konstruktors 

(projektē konveijerus, automātikas iekārtas pārtikas rūpniecībai). 

3 (50%) absolventi studē RA maģistratūrā „Datorsistēmas”, 1 (16%)- RTU maģistratūrā 

„Automātika un robotu sistēmas”, 2 (34%)- maģistratūrā nestudē, bet vēlētos to darīt, ja RA 

būtu Mehatronikas maģistra programma. 

Secinājumi: 100% absolventu ir nodrošināti ar darbu un strādā savā specialitātē; 2/3 paralēli 

darbam studē maģistratūrā. 

2) Kā vērtē kopumā studiju programmu, studiju kursus tajā un pasniegšanas līmeni (0-

10 balles)? 

Secinājumi: studiju programma, tās sastāvā ietilpstošie kursi un pasniegšanas līmenis tiek 

vērtēts kā labs (vidējais vērtējums- 7,25 balles). 

3) Kas studiju programmā bija pats noderīgākais (kas tālāk ir nepieciešams darbā) ?  

Secinājumi. Absolventiem, atkarībā no viľu darba vietas un amata, ir atšķirīgas prioritātes par 

to, kuri kursi studiju programmā ir būtiskākie.  

Absolventu skatījumā pie būtiskākajiem studiju kursiem pieder Elektrotehnika, Elektronika, 

Mehānika, Inţeniergrafika, Programmēšana (C++, Step7), Materiālzinības, Hidraulika, 

CAD/CAM tehnoloģijas, CNC darbgaldu apkalpošana, Elektriskā piedziľa, PLC, CAE 

(MatLab, Comsol); viss praktiskais- ir pats vērtīgākais. 

4) Ko papildus vajadzētu  iekļaut studiju programmā? 

Secinājumi. Studiju kursi pamatā var palikt tie paši, jāpalielina tajos praktisko nodarbību 

īpatsvars. 
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Vajadzētu padomāt par daţu jaunu, atsevišķu kursu iekļaušanu studiju programmā, piemēram, 

Siltumtehnika, PLC perifērās iekārtas. 

5) Kas studiju programmā bija lieks un kādi ir galvenie trūkumi?  

Secinājumi: Mehatronikas programma ir plaša profila, tajā nekā lieka nav. 

 

2.4.14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. Saskaľā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 

apstiprināto Rēzeknes Augstskolas studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē 

studējošajam ir tiesības: 

 vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeľu pašpārvaldes 

institūcijās; 

 dibināt biedrības, pulciľus, klubus, informējot par to RA administrāciju; 

 nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

 

RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un daţādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju 

procesa pilnveidošanas pasākumos. Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas 

tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, 

kas skar studējošo intereses („RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja 

neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi 

ar studiju programmas direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības 

pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu pārbaudei, ja viľu nepamierina docētāja individuālais 

vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas 

paredz studiju rezultātu vērtējumu apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā 

šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir 

pieejami RA mājas lapā un ir pieejama RA personālam un studējošajiem. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes 

izglītības iestādēm- informācijas dienas, skolēnu klašu vizītes uz fakultāti un laboratorijām gada 

laikā, Ēnu dienas, fakultātes Inţenieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās 
studējošie. Ik gadus tiek organizētas Inţenieru dienas, kurās studējošie organizē gan student 

zinātniski praktisko konferenci, gan sporta aktivitātes, gan izglītojošos un izklaidējošos pasākumus. 
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III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 

17. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

17.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

 

2011.gada 14.jūlijā Saeimā pieľemtais likums „Grozījumi Augstskolu likumā” 

sagatavoja normatīvo bāzi pārejai uz jaunu akreditācijas modeli augstākajā izglītībā – uz studiju 

virzienu akreditāciju, kas padarīs vienkāršāku un elastīgāku Latvijas augstākās izglītības 

vērtēšanas procesu, veicinās tās konkurētspēju, kā arī ievieš vairākus citus augstākās izglītības 

modernizācijas pasākumus, kā iespēja īstenot kopīgās studiju programmas, iespējas atzīt ārpus 

formālās izglītības sasniegtus studiju rezultātus, paaugstinātas prasības attiecībā uz augstskolu 

akadēmisko personālu (no 2013.gada 1.septembra augstskolās 40%, akadēmijās 50%, bet 

universitātēs 65% no akadēmiskā personāla ir jābūt ar doktora grādu), paaugstinātas prasības 

doktora studiju programmu īstenošanai, noteikts pienākums augstskolām īstenotsavas iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, u.c. No 2014.gada 1.septembra augstskolāsvismaz 5%, no 

akadēmiskā personāla, ir jābūt ārvalstu viesprofesoriem, asociētajiemviesprofesoriem, 

viesdocentiemun vieslektoriem, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbināti akadēmiskā 

amatā kādā no akreditētām ES dalībvalstu, izľemot Latviju, augstskolām. 

2010.-2011.gadā tika uzsākta uz rezultatīvajiem rādītājiem balstīta augstākās izglītības 

finansēšanas modeļa izstrāde, papildinot esošo modeli ar tādiem rezultatīvajiem rādītājiem, kā 

publikāciju skaits, ārvalstu studentu īpatsvars, absolventu nodarbinātības rādītāji, kas nosaka 

augstākās izglītības kvalitāti. Pašreiz plānots izveidot ekspertu grupu, kas apzinās un izvērtēs 

vēl citus augstākās izglītības finansēšanas alternatīvos variantus, sagatavos pētījumu par to 

finansiālajiem aspektiem. Līdz 2014.gadam plānots sagatavot normatīvo bāzi jaunam augstākās 

izglītības finansēšanas modelim un ieviest to. 

Studiju virziena „ Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” studiju programmas, kuras tiek īstenotas Rēzeknes Augstskolā, atbilst 

pašreizējām normatīvo aktu prasībām: 

1. Latvijas Republikas Augstskolu likuma VI nodaļas „Studijas augstskolā” likuma 

pantiem. 

2. Ministru kabineta noteikumiem. 

3. Rēzeknes Augstskolas normatīvie dokumenti. 

Studiju virziena „ Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” 

studiju programmas, kuras tiek īstenotas Rēzeknes Augstskolā, atbilst 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām: 

1. Boloľas deklarācijai un Boloľas procesa vadlīnijām. 

2. Virziena studiju programmu saturs ir salīdzināts ar citu Eiropas augstskolu līdzīga 

virziena studiju programmām (skatīt atsevišķu studiju programmu izvērtējumus). 

 

17.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

 

Pašreiz lielākā daļa virziena studiju programmās iesaistītie studējošie un absolventi ir 

nodarbināti. Absolventi irnodarbināti gan raţošanas uzľēmumos, gan pašvaldību un valsts 

iestādēs, kā arī ir uzsākuši savu uzľēmējdarbību. 
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Aptaujājot potenciālos un esošos darba devējus par absolventu nodarbinātību 

nākamajiem sešiem gadiem, tika saľemtas atbildes, ka tieši metālapstrādes speciālisti ir ļoti 

pieprasīti, jo metālapstrādes joma ir ar vilielāko eksportējamo preču apjomu valstī. 

Vienlaikus izskanēja arī viedoklis par to, ka grūti plānot attīstības perspektīvu virziena 

speciālistu darba nodrošināšanas jomā uz tik ilgu periodu – 6 gadiem. Taču, tā kā tiek plānota 

Latvijas tautsaimniecības izaugsme, tiek plānots paaugstināt arī prasības pret darbiniekiem, tad 

nav pamata uztraukties par nodarbinātības problēmām virziena studiju programmu absolventu 

vidū. 


