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

attīstības stratēģiju 

 

Vīzija 

Studiju virziens „Būvniecība un arhitektūra” ir augtsākās profesionālās izglītības 

būvniecības speciālistu sagatavošanas centrs Austrumlatvijā. 

 

Misija  

Nodrošināt Latvijas Republikas tautsaimniecību ar augstas kvalifikācijas profesionāliem  

būvniecības speciālistiem  ar tādu zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešama pieprasījumam 

atbilstoša amata pienākumu kvalitatīvai un kvantitatīvai veikšanai.  

 

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 Latvijas būvinženieru savienību, studējošiem, darba devējiem, profesionālajām 

organizācijām un apspriežot Dabas un inženierzinātņu katedrā, Inženieru fakultātes domē, RA 

Studiju padomē un Senātā  izvirzīts studiju virziena mērķis:  
Sagatavot izglītojamo darbībai būvdarbu vadītāja profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos 

par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, veicināt zināšanu un prasmju 

(arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos, radīt 

motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

 

Uzdevumi   

1. Teorētiski un praktiski sagatavot būvdarbu vadītājus atbilstoši Būvdarbu vadītāja profesijas 

standartam, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus 

atbilstoši likumdošanai. 

2. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta izpildi būvdarbu 

vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

2. Nostiprināt studiju un  zinātniskās darbības infrastruktūru Inženieru fakultātē, iesaistīties 

inženieru fakultātes laboratoriju korpusa veidošanā, izveidot laboratoriju kompleksu mūsdienu 

līmenim atbilstošu pētījumu veikšanai. 

3.  Nepārtraukti paplašināt studiju un pētniecības informatīvo bāzi, palielināt bibliotēkas un 

katedras zinātnisko izdevumu fondu, pilnveidot iespējas izmantot interneta avotus. 

4. Ik gadus izstrādāt, pilnveidot un izdot mācību metodiskos materiālus, rokasgrāmatas, 

zinātniski pētniecisko literatūru. 

5. Turpināt iesaistīšanos starptautiskos projektos, lai uzlabotu studiju kvalitāti un materiāli 

tehnisko bāzi.  

6. Veikt studiju metožu nepārtrauktu modernizāciju, plašu e-studiju, datortehnikas, multimediju 

un interneta  izmantošanu.  

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

8.  Starptautisko sakaru studiju virziena programmu īstenošanā paplašināšana un nostiprināšana.  
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9. Akadēmiskā un laboratoriju personāla kvalifikācijas paaugstināšanas, stažēšanās un apmācību 

ilgtermiņa plāna izstrāde un īstenošana. 

11. Studiju virziena Būvniecība un arhitektūra padomes efektīvas un operatīvas darbības 

nodrošināšana. 

 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

perspektīvais novērtējums no LR interešu viedokļa 

 

Latvijas Būvinženieru savienība ir viena no spēcīgākajām profesionālajām 

organizācijām Latvijā, kas ir definējusi, ka stratēģiskā nozīmē būvniecībai ir trīs resursi – 

cilvēciskie, tehnoloģiskie un materiālie (iekārtas, būvmateriāli un būvizstrādājumi). Ja otro un 

trešo resursu vismaz daļēji var iepirkt jeb importēt, tad pirmo gandrīz simtprocentīgi jāgatavo 

Latvijā. 

Lai novērtētu izglītības iestāžu absolventu skaita atbilstību nozares vajadzībām, tas 

jāsalīdzina ar nozarē strādājošo skaitu. No būvniecības nozari raksturojošām ziņām par 2006. – 

2012.gadu redzams, ka pie šajā periodā esošās darba ražības, ja nozari nebūtu skāris 

ekonomikas „burbulis” un tam sekojošā lejupslīde, par optimālo vidēji vērtēto darbinieku skaitu 

varētu pieņemt 70 tūkstošus, kas atbilstu vidēji vērtētajiem 7% no valstī nodarbināto personu 

skaita.  

            Profesionālās izglītības attīstība ir viena no Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm. 

IZM kā mērķi ir izvirzījusi kvalitatīvas, pieejamas un resursefektīvas profesionālaš izglītības 

sistēmas izveidi, kas atbils nozaru un reģionu vajadzībām. 2013.gadā Būvniecības nozares 

ekspertu padome uzņemšanu būvniecības nozares izglītības programmās ir pilnība atbalstijusi 

un IZM ieplānoja šajā virzienā uzņemt par 38 izglītojamajiem vairāk, kopā 1462. 

 Gan IZM, gan Ekonomikas minostrija, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības  

stratēģijas 2030.gadam noteiktos valsts un sabiedrības ilgtermiņa uzdevumus ceļā uz līdzsvarotu 

un ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot demogrāfiskās iamiņas, globalizāciju ekonomikā, darba 

tirgus dinamiku un speciālistiem nepieciešamo kompetenču apgūšanu, ir noteikusi piedāvājuma 

palielināšanu vidējā profesionālajā izglītībā un 1.līmeņa augstākajā profesionālajā izglītībā, tai 

skaitā arī būvniecībā.   

 Balstoties un pēdējā gada tendencēm būvniecībā, būtiskas izmaiņas nozarē netiek 

prognozētas.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 
Nr. 

p.k. 

Plānotie 

pasākumi 

Plānotais rezultāts Izpildes termiņš 

1.  Jaunu studiju 

programmu  un 

moduļu veidošana 

Izveidot profesionālā bakaluara studiju 

programmu būvniecībā ar specializāciju 

hidrobūvēs. 

2015.-2017.  

2. Studiju 

programmu 

īstenošanas valoda 

Sagatavot atsevišķus moduļus īstenošanai 

angļu valodā.   

2015.-2017. 

3. Akadēmiskā 

personāla piesaiste 

un plānošana 

Piesaistīt Dabas un inženierzinātņu katedras 

akadēmiskajā darbā vismaz 2 augstas 

kvalifikācijas speciālistus būvniecībā un 1 

zinātņu doktoru būvniecības jomā  

2015.-2017. 

4. Ārzemju studenti  Uzņemt 5-10 ārvalstu studentus  2017.- 2019. 
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5. Materiālā bāze  Izveidot modernu laboratoriju kompleksu 

sastāvošo no18 zinātniskām un mācību 

laboratorijām ar aprīkojumu  vismaz 1,8 mlj. 

Ls apmērā.  

2013.-2015. 

Izveidotas 14 laboratorijas 

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.Attīstīt pētījumus vietējo resursu 

izmantošanā būvniecībaā 

2014.-2019. 

8. Sadarbība ar citām 

Latvijas un 

ārzemju 

augstskolām 

1.Turpināt  un paplašināt sadarbību  ar 

Latvijas augstskolām – RTU, LLU, Rīgas 

celtniecības koledžu, un ārvalstu augstskolām: 

Gabrovas tehnisko universitāti , Česka 

Budajovica augstskolu Čehijā, Jade 

Hochschule, u.c. 

2014.-2020. 

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. 

Notiek programmas satura 

maiņa atbilstoši izmaiņām 

būvniecības jomā 

(Eirokodeksa standartu 

ieviešana) 

 

 

4. Studiju virziena atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

 

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

programmu absolventiem 

 

Ja pieņem, ka būvniecības nozarē visu līmeņu speciālisti caurmērā nostrādā 25 gadus no 

sava mūža un vēlamā proporcija starp darbiniekiem ar augstāko izglītību, tehniķiem un 

strādniekiem būtu vērtējama kā 2 : 1 : 7, tad nozares vajadzībām 1 gadā būtu jāsagatavo 2800 

speciālisti, tajā skaitā 560 – ar augstāko izglītību, 280 – tehniķi un 1960 – strādnieki.  

            Analizējot profesionālās izglītības piedāvājumu, redzams, ka mācību iestāžu jauda, ja 

ņem vērā tikai teorētisko zināšanu sniegšanas iespējas, varētu tikt vērtēta kā pietiekama nozares 

vajadzībām, un to izvietojums pa reģioniem ir apmierinošs, pat ja par visai svarīgu faktoru 

uzskata attālumu no dzīves vietas līdz izglītības iestādei. Nav risinājuma speciālistu 

sagatavošanai tajās profesijās, kuras nepiedāvā Latvijas augstskolas un koledžas, piemēram, 

būvinženieri un būvtehniķi hidrotehnisko būvju būvēšanai un uzturēšanai, kas mūsu valstī ir 

pieprasīta. 

Lai spriestu par vajadzīgo izglītības nozares pienesumu būvniecības nozarei turpmākajā 

laikā līdz 2020.gadam, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi un analizējot mājas lapā 

www.csb.gov.lv pieejamos datus, Latvijas Būvinženieru savienība prognozē: 

 rēķinoties ar pakāpenisku tautsaimniecības atgūšanos pēc krīzes un turpmāko attīstību, 

saražotās produkcijas vērtība būvniecībā līdz 2020.gadam varētu pieaugt līdz 2,5 – 3,0 

miljardiem latu; 

http://www.csb.gov.lv/
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 vidēji vērtētais būvniecības produkcijas īpatsvars no kopējā iekšzemes kopprodukta – 

7%. Līdz ar to būvniecībā nodarbināmo īpatsvars no kopējā nodarbināmo skaita – arī 

7%;  

 pie līdzšinējā nodarbināmo skaita valstī (aptuveni 1 miljons cilvēku) un līdzšinējās darba 

ražības būvniecībā vidēji vērtētais nepieciešamais darbinieku daudzums nozarē – 70 

tūkstoši cilvēku. Rēķinoties ar to, ka kopējais nodarbināmo skaits valstī emigrācijas un 

demogrāfisko apstākļu dēļ varētu samazināties līdz aptuveni 850 tūkstošiem cilvēku, 

būvniecībā nodarbināto skaits nevar būt lielāks par 60 tūkstošiem cilvēku; 

 darba ražība, ko var mērīt kā produkciju uz 1 būvniecības darbinieku gadā, pašreizējo 

aptuveni 40 tūkstošu latu vietā būtu jākāpina līdz 50 tūkstošiem latu; 

 pieņemot, ka būvniecības nozarē visu līmeņu speciālisti caurmērā nostrādā vidēji 25 

gadus no sava mūža un vēlamā proporcija starp darbiniekiem ar augstāko izglītību un 

strādniekiem, ieskaitot tehniķus, pašreiz būtu vērtējama kā 2 : (1 + 7) jeb 1 : 4, tad 

nozares vajadzībām ik gadu, atkarībā no scenārija, būtu jāsagatavo 480 – 560 

speciālisti ar augstāko izglītību un 1920 – 2240 strādnieki, ieskaitot tehniķus. 

Orientējoši šie skaitļi turpmākai rīcībai varētu būt 500 un 2000.  

Tā kā Austrumlatvijā Rēzeknes Augstskola ir vienīgā augstākās izglītības iestāde, kas 

sagatavo būvdarbu vadītājus, tad šis virziens ir nepieciešams reģiona attīstībai un tā ir iespēja 

turpināt profesionālo izglītību profesionālo skolu absolventiem. 

Būvniecības likuma izmaiņas paredz sertificētajiem būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem 

izmaiņas izglītības prasībās. Ar 2018.gadu iepriekšminētajiem speciālistiem būs nepieciešama 

vismas 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ieriekš bija prasīta vidējā profesionālā. Šīs 

izmaiņas būvniecības likumā noteikti veicinās studējošo skaita pieaugumu programmā, kas jau 

ir ieguvuši izglītību un strādā kā sertificēti būvdarbu vadītāji/būvuzraugi. 

 

4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

 

RA darbojas Padomnieku konvents. Kopš 2010. gada RA ir Rēzeknes Uzņēmēju 

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 

Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā. 

Veicot iepriekšminēto organizāciju un būvniecības firmu aptauju, ir nonākts piesecinājuma, ka            

Tā kā pašreizējā būvniecības speciālistu sagatavošana kā labuma, tā daudzuma ziņā ir 

veidojusies zināmā mērā stihiski un balstoties gandrīz tikai uz mācību iestāžu iespēju, izpratnes 

un interešu pamata, kā rezultātā būvniecība cieš no kvalificētu speciālistu trūkuma un 

disproporcijas. Būvniecība kā viens no saimnieciskās darbības veidiem norisinās pēc normatīvo 

aktu noteikumiem – kā vispārīgajiem, tā nozarei specifiskajiem, līdz ar to studiju procesā 

jāpievērš liela uzmanība normatīvo aktu izpratnei un pielietošanai. Absolventi teorētiski ir visai 

labi sagatavoti, bet viņu amata prasmes ir tādas, ka uzņēmumi ir spiesti praktisko apmācību 

veikt uz sava rēķina pēc tam, kad absolvents kļuvis par darbinieku. Ja apmācība tiktu īstenota kā 

duālā izglītība, kad praktiskā apmācība pēc moduļu principa tiek organizēta uzņēmumos un 

būvlaukumos, šo neatbilstību būtu iespējams izskaust. Kopumā tiek pausts  viedoklis, ka AR 

sagatavotie būvniecības speciālisti ir būtisks kvalificēta darba spēka resurss reģionā. 

Balstoties un pēdējā gada tendencēm būvniecībā, būtiskas izmaiņas nozarē netiek 

prognozētas. Pieprasījums pēc speciālistiem paliek iepriekšējā līmenī. Darba devēji nākamā 
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gada laikā neprognozē būtiski būvniecības apjomu palielināšanos, arī būtisks darba apjomu 

samazinājums netiek prognozēts. 

 

 

 

 

 

5. Studiju virziena SVID analīze 

Stiprās puses 

 Studiju virziens nodrošina kvalificētu darba spēku atbilstoši reģiona prasībām 

(Austrumlatvijā tikai RA gatavo būvdarbu vadītājus). 

  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. 

 Zinātniskās un studiju materiāli tehniskās bāzes  nepārtraukta uzlabošana. 

 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. 

 Programmu saturs atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības un profesijas 

standartu prasībām. 

 Programmās ir budžeta vietas. 

 Programmās darbojas kvalificēts akadēmiskais personāls un praktizējoši 

speciālisti. 

 Studentu viesnīca. 

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

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

 

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. 

 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. 

 Nav pietiekami attīstītas e-studijas. 
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 Nav iespēju turpināt studijas būvniecības jomā RA. 

 

Iespējas  

 Studiju kursu pilnveidošana, jaunu darba tirgū pieprasītu studiju programmu 

izveide. 

 Radošā izaugsme. 

 Izmantot RA laboratoriju bāzi, specializētās datorprogrammas, Informācijas 

tehnoloģiju centra un bibliotēkas pakalpojumus. 

 Jaunu inženierkorpusa laboratoriju, aprīkoto ar moderno pētījumu tehnoloģiju 

izmantošana  

 Intensificēt akadēmiska personāla starptautisko zinātnisko sadarbību, veicināt tā 

stažēšanos, 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 uzņēmumu 

dibināšanai un biznesa uzsākšanai. 

 Programmas pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 MIC kapacitātes izmantošana tālākizglītības kursu organizēšanā. 

 

   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 inženierzinātņu attīstības līmenim. 

 Iespējamā nākamā pasaules ekonomiskā krīze var radīt darba apjomu 

samazināšanos ražošanas uzņēmumos ar visām no tā izrietošajām negatīvajām 

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

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

projektiem.  

 Augstākās izglītības centralizācija. 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas apraksts 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” 

iekšējās kvalitātes mehānisms izveidots, pamatojoties uz studiju kvalitātes novērtēšanas un 

kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā. RA ir izveidota Studiju kvalitātes vadības, kontroles un 

novērtēšanas sistēma kas saskan ar ENQUA standartiem un regulāri tiek pilnveidota, ņemot 

vērā iepriekšējā studiju gada rezultātus. RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 

septiņas jomas: 

Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika). 

Akadēmiskā personāla kvalitāte. 

Studiju programmas kvalitāte. 

Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte. 

Studiju procesa kvalitāte. 

Infrastruktūras kvalitāte. 

Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 
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Studiju programmas „Būvniecība” iekšējās kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem 

uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. 

Tā par būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi:   

  studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un atbilstība RA 

attīstības stratēģijai; 

 studiju satura atbilstību LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 

aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā; 

 demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

 studiju programmas metodisko (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie 

plāni), informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (skat. www.ru.lv); 

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

izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveidi (skat. 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=301&p3=30102 ); 

 studiju programmu direktora ieguldījumu 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 (skatīt studiju kursu 

plāni un kalendārie plāni); 

 konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana; 

 zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai; 

 studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar 

studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, 

speciālās stipendijas); 

 starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses 

iespējas Latvijā un ārzemēs (skat.Inženieru fakultātes ārējo sakaru koordinatora atskaites  

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=6&p2=601&p3=60106 ); 

 studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; 

konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu 

izvietojuma struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte; 

 studenta pašsajūta augstskolā (studējošo aptaujas). 

 

Studiju programma tiek regulāri izvērtēta atbilstoši  LR Augstskolu likumam un RA 

Studiju padomē apstiprinātai studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas 

kārtībai. Tiek veikta  SVID analīze un nosprausti uzdevumi nākamajam gadam. Nosakot studiju 

maksu katram nākamajam studiju gadam, fakultāte, studiju padome un senāts analizē finanšu 

nodrošinājumu un plāno finansu resursus studiju programmai. Ir nodrošinātas studiju 

turpināšanas iespējas un ir finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, 

reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 

Gadījumā, ja Rēzeknes Augstskolā tiks pārtraukta 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas “Būvniecība” īstenošana, studējošiem būs piedāvāta iespēja 

turpināt izglītības ieguvi Rīgas Tehniskās universitātes vai Rīgas celtniecības koledžā. 

Attīstības tendences pēdējos 3 gados ir definētas RA gadagrāmatās, fakultātes atskaitēs, 

studiju programmas akreditācijas materiālos. Ir izanalizētas studiju virzienu un studiju 

programmu atšķirības no citām līdzīgām studiju programmām reģionā. RA stratēģiskās 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=301&p3=30102
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=6&p2=601&p3=60106
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plānošanas dokumentos akcents likts uz specifisku, starpdisciplināru, transdisciplināru 

programmu izveidi. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes 

izglītības iestādēm- informācijas dienas, skolēnu grupu vizītes uz fakultāti un laboratorijām 

gada laikā, inženieru dienas, no 2008. g. zinātniskās naktis, Tehnisko jaunrades dienu 

organizēšana, konkursu organizēšanas skolēniem. 

 

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

materiāli tehniskais nodrošinājums 

 

RA bibliotēkas fonds 

 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka ir izvietota Atbrīvošanas alejā 115, 4.korpusā. 

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

tradicionālā informācijas nesēja – papīra, bet arvien vairāk tiek saņemti 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 dažādiem parametriem, kā 

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

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

laikrakstos no 2002. gada var atrast bibliotēkas darbinieku veidotajā analītikas datu bāzē IIS 

„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 uzziņu izdevumi krievu valodā, universālas enciklopēdijas, vārdnīcas, 

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

uzziņas 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 dažādas 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 

http://www.scopus.com/
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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 būvniecības un arhitektūras virzienā 

nepārtraukti papildinās.  

 

 

 

 

Studiju virziena materiāli tehniskā mācību un zinātniskā bāze 

 

            Inženieru fakultātē jau laboratoriju aprīkojuma iegādes plānošanas procesā tika ņemtas 

vērā vairāku fakultātē īstenojamo studiju virzienu un programmu vajadzības, tai skaitā 

būvniecība. Specializētas laboratorijas būvniecībā nav, bet prakstiski visās 14 jau aprīkotajās 

laboratorijās ir iekārtas, kas tiek izmantotas studiju virziena arhitektūra un būvniecība studiju 

procesa un zinātniski pētnieciskā darba veikšanai. 

            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 - 455’300 EUR, datortehnikas (datori- 91, 

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

– 86’700 EUR, programmatūras (SolidWorks- 10 licences, SolidEage- 10 licences, Matlab- 22 

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

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

u.c.) vērtība- 66’800 EUR, Plūsmu mehānikas un hidraulikas laboratorijas aprīkojums 35’000 

EUR vērtībā, Ekotehnoloģiju laboratorijas aprīkojums, kas ietver ūdens sedimentācijas 

apmācību sistēmu, ūdens resursu pārvaldes apmācību sistēmu, aktīvo dūņu ūdens apstrādes 

apmācību sistēmu, ūdens adsorbcijas apmācību sistēmu kopā 135’000 EUR vērtībā, 

Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija, kas ietver hidroloģijas apmācību sistēmu, 

grunts granulometriskā sastāva noteikšanas komplektu, dinamiskās zondēšanas komplektu, 

dinamiskā krītošā atsvara pārbaudes iekārtu u.c. aprīkojumu kopā 105’000 EUR vērtībā, 

Mikrobioloģijas laboratorija ar aprīkojumus, kas nodrošina vides mikrobioloģiskās analīzes 

veikšanas iespējas, audio, video un biroja tehnika- 8’500 EUR vērtībā, cits laboratoriju 

aprīkojums 24’000 EUR vērtībā. 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 341’500EUR, 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 711’400 EUR. 

 

Inženieru fakultātes telpu kopējā platība ir 2143 m
2
, tai skaitā auditorijas – 503 m

2
, 

Mehatronikas laboratorija – 29 m
2
, Fizikas laboratorija - 24m

2
, Elektrotehnikas laboratorija – 

42m
2
, Ķīmijas laboratorija – 162 m

2
, Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniskā laboratorija - 

73m
2
, Automatizētās projektēšanas datorzāle – 29 m

2
, Informācijas tehnoloģiju centrs (ITC) – 

934 m
2 

, no kuriem- 250 m
2
 datorzāles. ITC ir atklāts 2006.gada rudenī, tās ir moderni aprīkotas 
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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. 2014.gada 6.maijā nodota ekspluatācijā jaunizbūvētā Inženieru 

fakultātes ēka ar kopējo platību aptuveni 4 000 m
2
, kas atrodas Atbrīvošanas alejā 115, 

4.korpuss. Kopējā laboratoriju aprīkojuma vērtība ir aptuveni 3 milj. EUR. Ar 01.09.2014. 

studiju process notiek jaunajā fakultātes ēkā. 

Detalizētāks telpu apraksts ar tajās esošo aprīkojumu ir atrodams RA Inženieru 

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 pneimopiedziņā, elektrotehnikā, elektronikā, energoelektronikā, 

mikorporcesoros, automātiskā vadībā un regulēšanā, vides aizsardzībā, tehniskajā grafikā, 

metroloģijā, informācijas tehnoloģiju, ekotehnoloģijas, inženierģeoloģijas, ķīmijas, fizikas, 

mikrobioloģijas, ekoloģijas u.c. kursos. 

 

Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola izmanto gan valsts budžeta 

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

stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā 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 budžeta 

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

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

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

 

 

Studiju virziena BŪVNIECĪBA pieejamie finanšu resursi 

 

Ieņēmumu veids 2013.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 790 63 

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


15 

 

Studiju maksas ieņēmumi 57 647 29 

ERASMUS LLP projekts 15 660 8 

KOPĀ 198 098 100 

 

  

  

  

  8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

RA Dabas un inženierzinātņu katedra, veicot speciālistunsagatavošanu, ir izmantojusi ne 

tikai katedras un RA metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko potenciālu, bet arī citu RA 

katedru un citu augstskolu, kā arī darba devēju piedāvātās sadarbības iespējas Latvijā un 

ārzemēs: 

1. RA ir biedrības Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija 

dibinātāja (biedri RTU, LLU, RSU, VeA, ViA, RA, LJA). RA regulāri piedalās 

konsorcija sēdēs un citās aktivitātēs. RA ir iesaitījusies datu bāzes par pieejamamo 

aprīkojumu un servisu konsorciju veidojošo augstskolās veidošanā, informācija ir 

pieejama http://scientificservices.eu/  

2. RA piedalās nevalstiskās organizācijas BIRTI  aktivitātes, projekta izstrādē, 

ikmēneša sēdēs. Nevalstiskā organizācija BIRTI biedri ir Latvijas lielākās 

universitātes, institūti, slimnīcas un inovatīvie uzņēmumi. Informācija par 

aktivitātēm ir pieejama http://www.birti.eu/lv/ 

3. Notiek regulāri kontakti un informācijas apmaiņas par paveiktajiem darbiem 

būvniecības jautājumos, savstarpēja piedalīšanās apspriedēs un semināros ar Rīgas 

Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas celtniecības 

koledžu. 

4. Aktīva ārvalstu zinātnieku piedalīšanās kā RA starptautisko zinātnisko konferenču 

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

arī ar referātiem. 

5. Ar Lietuvas, Čehijas  un Slovākijas universitātēm tika īstenots projekts par degradēto 

teritoriju izvērtēšanu „BRIBAST”. 

6. Ar Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas, Zviedrijas un Krievijas universitātēm 

tiek veikts kopējais projekts ūdenstilpju aizsardzības jomā WATERPRAXIS” . 

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

projekta programmas ietvaros tiek īstenots projekts atjaunojamās enerģijas jomā 

„JELARE” 

8. 80% Inženieru fakultātes docētāju ir lasījuši vieslekcijas ārzemju augstskolās 

(Vācijā, Polijā, Somijā, Beļģijā, Spānijā, Lietuvā, Bulgārijā  u.c.).  

9. Studiju virziena docētāji un studenti ir piedalījušies Čehijā ERASMUS intensīvajā 

programmā Ilgtspējīgas būvniecības principi, kurā RA bija iekļauta kā projekta 

partneris. Skatīt informāciju par projektu Nr.2013-1-CZ1-ERA10-14394. 

 

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 

1.līmeņa profesionālās 120 Pilna laika - Būvdarbu vadītājs 

http://scientificservices.eu/
http://www.birti.eu/lv/
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augstākās izglītības 

studiju programma 

„Būvniecība” 

klātiene un 

nepilna laika 

neklātiene 

 

 

 

 

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

 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” RA tika izveidota 

saskaņā ar RA attīstības stratēģiju 2003.-2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes sapulcē 

2003.gada 2.jūnijā) un darba devēju pieprasījuma Austrumlatvijas reģionā. Programmas izveide 

pilnībā atbilst RA darbības un attīstības stratēģijā 2009.-2015. formulētajai Rēzeknes 

Augstskolas vīzijai -  RA periodā līdz 2015.gadam kļūs par integrētajās inženieru, sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski 

konkurētspējīgu augstākās izglītības iestādi ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem 

studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības 

attīstībai. 

Programma 2005.gadā tika izstrādāta pēc darba devēju pieprasījuma reģionā Phare 2003 

projekta „Kvalificētu speciālistu sagatavošana Latgales reģiona tradicionālo ražošanas nozaru 

darba tirgum” ietvaros. 

Studiju virziens 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. Mūžizglītības sistēmas attīstība RA. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai. 

 

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 

Studiju  

programma 

1.  AVOTS Aleksejs Dipl.inž. Viesdocents 

Studiju 

programmas 

Būvniecība 

direktors  

Tēlotāja ģeometrija un 

būvniecības inženiergrafika (VI, 

3KP)  

Ģeodēzija (NM, 2 KP) 

Apkure, ventilācija un gāzes 

apgāde (NM, 3KP) 

Ūdensvadi un kanalizācija (NM, 

3KP) 

Būvprojektēšana (NM, 4KP) 

 

 

 

 

IBP 

2.  CIGANSKIS Vitālijs Mg.paed., 

Dipl.inž. 

Lektors  Teorētiskā mehānika (NM, 2KP)  

Materiālu pretestība (NM, 2KP) 

Būvmehānika (NM, 3KP) 

Metāla konstrukcijas (NM, 2KP) 

 

 

IBP 

3.  ČIŽEVSKIS Arnis Dipl.inž. Vieslektors Koka un sintētisko materiālu IBP 
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konstrukcijas (NM, 3KP) 

4.  ČUDARE Lolita Mg.arch. Vieslektore Arhitektūra un plānošana (NM, 

2KP) 

IBP 

5.  EŽMALE Sandra Dr.oec. Docente Projektu vadība (VI, 2KP) 

 

IBP 

6.  JURČS Ivars Mg.env. Vieslektors Civilā aizsardzība (NM, 1KP) 

Darba aizsardzība (NM, 1KP) 

 

IBP 

7.  KALVĀNS Ēriks Dr.psih. Lektors Saskarsmes psiholoģija (VI, 

2KP) 

Organizāciju psiholoģija (VI, 

1KP) 

IBP 

 

8.  KAUPUŽS Aivars Dr.paed. Viesdocents Sports (VI, 0KP)  IBP 

9.  KUZMINS Andrejs Dipl.inž. Vieslektors Dzelzsbetona un akmens 

konstrukcijas (NM, 3KP) 

IBP 

10.  LAIZĀNE Ināra Mg.paed. Vieslektore Vides aizsardzība (VI, 2KP) 

 

IBP 

11.  MAKAROVA Gaļina Dr.jur. Docente Darba un saistību tiesības (VI, 

2KP) 

IBP 

12.  MARTINOVS Andris Dr.sc.ing. Asoc.profesors,  Būvfizika  (NM, 2KP) 

Elektroapgāde (NM, 2KP) 

 

IBP 

 

13.  MORTUZĀNS Artūrs Mg.env. Viesektors Būvmašīnas (NM, 2KP) 

Ceļi un tilti (NM, 2KP) 

IBP 

14.  MUSATOVS Jurijs Mg.comp. Viesektors Microsoft Office pakete (IK, 

1KP) 

IBP 

15.  NARICA Pāvels Mg.oec. Vieslektors, Būvfizika  (NM, 2KP) 

Elektroapgāde (NM, 2KP) 

 

 

IBP 

16.  PASTARE Ilvija Mg.oec. Vieslektore  Arhitektūra un pilsētplānošana 

(NM, 2KP) 

IBP 

17.  PELŠS Andris Mg.oec. Lektors Būvniecības ekonomika (VN, 

4KP) 

IBP 

18.  PLEIKŠNIS Staņislavs Mg.sc.env. Lektors  Būvmateriāli (NM, 2KP) 

Būvdarbu tehnoloģija (NM, 

6KP) 

Būvdarbu organizācija un 

vadīšana (NM, 3KP) 

 

IBP 

19.  POKULE Viktorija Mg.paed. Lektore Angļu valoda (IK, 4KP) 

 

IBP 

20.  ROMANČUKS 

Guntars 

Mg.oec. Vieslektors Auto Cad projektēšana (IK, 

2KP) 

IBP 

21.  SKROMULIS Andris Mg.sc.env.  Vieslektors  Inženierģeoloģija un grunts 

mehānika (NM, 3KP) 

IBP 

22.  TEIRUMNIEKA Ērika Mg.chem.  Lektore  Būvķīmija (NM, 2KP) IBP 

23.  VILKASTE Aivars Mg.ed. Vieslektors  Augstākā matemātika (VI, 4KP) IBP 

24.  VIŠĶERS Ēvalds Mg.oec. Lektore Uzņēmējdarbības pamati (VI, 

2KP) 

IBP 

25.  VOLKOVA Jeļena Mg.oec. Lektore Ekonomikas pamati (VI, 2KP) IBP 

 

IBP – 1.līmeņa profesionālās augtsākās izglītības  studiju programma “Būvniecība” 

VI – vispārizglītojošie kursi 

NM – nozares mācību kursi 

IK – izvēles kursi 
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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.) 

 

Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls pārsvarā ir profesionāļi ar lielu 

praktisko pieredzi, jo izvērtējamā studiju programma ir 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma. Mācībspēku zinātniskā darbība pārsvarā ir vērsta uz lietišķiem 

pētījumiem apkures un ventilācijas jomā (A.Avots), energoefektivitātes un ekoloģisko materiālu 

jomā (S.Pleikšnis), materiālu īpašību izpētē (A.Martinovs). Docētāji, kas nodrošina 

vispārizglītojošos kursus, savu zinātnisko darbu saista ar attiecīgo virzienu. 

Vienlaicīgi programmā iesaistītajiem docētājiem ir nopietna profesionālā praktiskā darba 

pieredze.   

Līdz 2011.g. zinātniskā darbība katedrā bija saistīta ar Latgales ilgtspējīgās attīstības 

pētniecisko institūtu, pašlaik uz tā bāzes izveidots Reģinālistikas zinātniskais institūts. 

Akadēmiskais personāls aktīvi darbojas vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunktā, kurš 

nodrošina zinātnieku inovatīvo darbību un saites ar uzņēmumiem.  

Pētījumu rezultātus akadēmiskais personāls regulāri  prezentē starptautiskajās 

konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs (Polijā, Krievijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā), publicē 

rakstus zinātniskajos izdevumos.  

Ik pēc gada, sākot ar 1997. gadu, tiek organizētas starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi”. 2013.gada jūnijā notika 9.konference. Šīs 

tradicionālās  konferences ir  ieguvušas plašu atsaucību zinātnieku sabiedrībā – tajās piedalās 

zinātnieki no Latvijas, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, ASV, Ēģiptes, 

Grieķijas, Bulgārijas  u. c valstīm. Tiek regulāri izdoti konferences rakstu krājumi ”Vide. 

Tehnoloģija. Resursi R”. 2013.g.tika izdots 9.rakstu krājums trīs sējumos. Pēdējie 3 rakstu 

krājumi ir apskatāmi RA mājas lapā http://zdb.ru.lv . Informācija par publikācijām atrodama RA 

gada pārskatos, RA mājas lapā http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=1&p2=111 . 

Konferences rakstu krājums ir ievietots SCOPUS pilntekstu rakstu datu bāzē. 
 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-

f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y

7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+

Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwv

y6w%3a51 

   Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls pēdējo sešu gadu 

laikā ir darbojies daudzu projektu realizācijā (ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: 

Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrībās; Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 

nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde; Baltijas jūras reģiona 

programma 2007-2013, projekts “#010 From theory and plans to eco-efficient and sustainable 

practices to improve the status of the Baltic Sea- WATERPRAXIS”; ES finansēts projekts 

ALFA III JELARE- Joint European- Latin American Universities Renewable Energy Project 

u.c.). Kopsavilkus par aktīvajiem projektiem ir atrodams 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=1&p2=118 .  

Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs noris studiju pētnieciskajos darbos. To 

tēmas atbilstoši studiju programmas didaktiskajai koncepcijai apstiprina katedras sēdē. 

http://zdb.ru.lv/
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=1&p2=111
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=1&p2=118
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Studējošie ar savām studiju pētniecisko darbu izstrādnēm piedalās zinātniskajās konferencēs, ko 

rīko gan RA (katru gadu aprīlī tiek organizēta Inženieru fakultātes starptautiskā studentu 

zinātniski prktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”, 2015.gada aprīlī notiks jau 

19.šāda konference). Inženieru fakultātē katru gadu tiek izdots studentu konferences zinātnisko  

rakstu krājums. 
Arhitektūras un būvniecības virienā realizētā zinātniski pētnieciskā darba tēma  

 

Zinātniskās tēmas 

nosaukums 
Mehānika un materiālzinātne 

Zinātniskās tēmas 

vadītājs (-a) 

A.Martinovs 

Zinātniskās tēmas 

izpildītāji 

A.Martinovs, S.Pleikšnis, V.Ciganskis, Ē.Teirumnieka 

Zinātniskās tēmas 

mērķis 

Jaunu materiālu izstrāde 

Pētnieciskie jautājumi 

Latgales reģiona un 

Latvijas kontekstā 

Vietējā resursa sapropeļa īpašību izpēte 

Būtiskākie rezultāti 

2014.gadā 

Publikācijas, patents Nr. 14869 Sapropeļa un kaņepju spaļu betons ēku 

siltumizolācijai 

 

 
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. 

 

 

Latvijas valsts budžeta finansētie, konkursa kārtībā iegūtie pētniecības un attīstības 

projekti 
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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  

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 līmeņa 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 dažāda izmēra 

pozitīvo un negatīvo klasterjonu koncentrāciju gaisā laika gaitā atkarībā no 

radiācijas fona, temperatūras, elektromagnētiskās enerģijas līmeņa, aerosola un 

putekļu daļiņu daudzuma un izmēriem. 

 Izstrādāta metode uzputinātā slāņa biezuma mērīšanai ar augstfrekvences 

elektrisko lauku. 

 Izstrādāta metode metālu sastāva ar ICP spektrofotometru noteikšanai uzputinātajā 

slānī; diemžēl 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: 

Pāvels 

Narica  

Daugavpils 

lokomotīvju 

remonta rūpnīca. 

 

Kopējais līgumdarba 

finansējums (LVL vai 

EUR): 45000 EUR 
Finansējums 2013.gadā: 

45000 EUR 
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07.06.2013.-30.09.2013. 

Līguma numurs: 28.P1.1-14/5 

 
 

 

Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 

 

Vārds, 

uzvārds 
Konferences nosaukums 

Konferences 

norises vieta un 

laiks 

Referāta 

nosaukums 

1. 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. 

2. 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. 

3. Staņislavs 

Pleikšnis 

9.starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„Vide. Tehnoloģija.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-22.jūnijs 

2013. 

Siltumizolācijas materiāls 

no sapropeļa 

un kaņepju spaļiem 

(cannabis sativa L.) 

4.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. 

5.Pāvels Narica 9.starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„Vide. Tehnoloģija.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-22.jūnijs 

2013. 

Plānas kārtiņas plevišu 

materiāla Cu2ZnSnSe4  

iegūšanas tehnoloģijas  

 

6. E.Teirumnieks Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā Rīga, RTU, 

24.10.2014. 

Rēzeknes Augstskolas 

pieredze sadarbībā ar 

uzņēmējiem vides 

aizsardzības jomā 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts 

 

 

Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas recenzētos zinātniskos izdevumos un konferenču 

rakstu krājumos 

1. Deksne, R., Božko, M., Kuzmina, J., Linužs, A. (2013) Ecological quality analysis of 

the Rezekne River after zooplankton. Environment. Technology. Resources. Proceedings 

of the 9
th

 International Scientific and Practical Conference. Volume 1. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 17 – 22. ISSN 1691–5402. http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_17.pdf. 

2. Mironov, V., Zemchenkov, V., Lapkovskiy, V., Treis, Y., Savich, V. (2013) 

Investigation of Powder Ferromagnetic Sorbents Properties for Petroluem Collection 

from Water Surface. Экологический вестник, научнo практицеский журнал № 1 

(23). Minsk: Учреждение образования «Международный государственный 

экологический университет имени А.Д.Сахарова», 32–40. ISSN 1994–2087. 

3. Narica, P., Gerbreders, V., Akmene, V., Mihailova, I. (2013) Technology for Obtaining 

Cu2ZnSnSe4 Thin Films. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th 
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International Scientific and Practical Conference. Volume II. Latvija, Rezekne, 134.–

136. ISSN 1691–5402. 

4. Pleikšnis, S. (2013) Siltumizolācijas materiāls no sapropeļa un kaņepju spaļiem 

(cannabis sativa L.) Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th 

International Scientific and Practical Conference. Volume I. Rezekne: Rēzeknes 

Augstskola, 157–61. ISSN 1691–5402. 

5. Pleikšnis, S. (2013) Towards Sustainable Waste Management in Latvia. European 

conference on sustainable development. Minsk, 246–247. ISBN 978–985–90280–3–8. 

6. Pleikšnis, S. (2013). Evalution of increasing efficiency of energy and comprasion of 

different ecological construction material. Journal of International Scientific 

Publications: Ecology & Safety. Volume 7, Part 2, Bulgaria, 295–308. ISSN 1313–2563. 

www.scientific–publications.net. 

7. Semjonova, I., Teirumnieks, E. (2013) A review of methods for reduction of polycyclic 

aromatic hydrocarbons from waste water and flue gases. Environment. Technology. 

Resources. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. 

Volume I. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 57 – 65. ISSN 1691–5402. 

8. Sinicina, N., Skromulis, A., Martinovs, A. (2013) Impact of microclimate and indoor 

plants on cluster ions. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th 

International Scientific and Practical  Conference. Volume 1. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 66 – 72. ISSN 1691–5402. 

9. Teirumnieka, Ē., Kangro I., Teirumnieks, E., Kalis, H. (2013) The mathematical 

modeling of metals mass transfer in three layer peat blocks. Environment. Technology. 

Resources. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. 

Volume I. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 87 – 94. ISSN 1691–5402. 

10. Treijs, J., Teirumnieks, E., Mironovs, V., Lapkovskis, V., Shishkin, A. (2013) 

Investigations of properties of powdered ferromagnetic sorbents. Environment. 

Technology. Resources. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical 

Conference. Volume I. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 95 – 100. ISSN 1691–5402. 

11. Martinovs, A., Sinicina, N.,  Skromulis, A. (2013) Impact of Microclimate and Indoor 

Plants an Air Ion Concentration. Environment. Technology. Resources. Proceedings of 

the 9
th

 International Scientific and Practical Conference. Vol. 1. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 66–72.  

 

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 

materiāli.2.sējums, 2013  ISSN1691-5402. ISBN 078-9984-44-028-6  

2014.gadā ievietots SCOPUS datu bāzē    http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-

f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y

7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+

Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwv

y6w%3a51 

 

14.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

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

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

Finansu vadības, Tiesību zinātņu– atbild par noteiktu kursu nodrošināšanu studiju virzienā, RA 

http://www.scientific-publications.net/
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
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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 

 

Nr. 
Personāla 

uzvārds, vārds 
Zinātniskais grāds  Amats 

1.  BERNĀNE Inese Mg.chem. Ķīmijas laboratorijas vadītāja 

2. TRETJAKOVA Rasma Dr.biol. Mg.paed. Lietišķās ekoloģijas un resursu 

laboratorijas vadītāja 

3. KĻAVIŅŠ Dainis Mg.sc.ing. Elektrotehnikas un elektronikas 

laboratorijas vadītājs 

4. 
BOŽKO Margarita 

SKROMULIS Andris 

- 

Mg.sc.env. 

Lietišķās ekoloģijas un resursu 

laboratorijas laborants (studiju gada laikā 

bija notikusi laborantu maiņa) 

5. 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 izpaužas:  

  Ar uzņēmumiem – darba devēju līdzdalībā studiju programmu realizēšanā – noslēgti 

sadarbības līgumi ar uzņēmumiem, kuros RA būvniecībad virziena iziet praksi  un uz kuru bāzes 

tiek izstrādāti kvalifikācijas darbi, kuros tiek risināti uzņēmumam aktuāli jautājumi. Darba 

devēju pārstāvji ir iesaistīti kvalifikācijas darbu pārbaudījumu komisijā. 

Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta organizētajos semināros uzņēmējiem par 

jaunākajiem sasniegumiem vides tehnoloģiju jomā, uzņēmēju konsultācijās. Izveidota Latgales 

uzņēmumu datu bāze, kura ir pieejama kontaktpunkta mājas lapā.   

RA regulār iesasitās Latvijas Būvinženieru izglītības sekcijas dabā, Rēzeknes uzņēmēju 

biedrības sēdēs. 

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām 
 

RA darbojas Nolikums par klausītāju, kas paredz atzīt studiju kursus, kas apgūti citās 

Latvijas AII. Studējošajiem ir arī iespējas apgūt studiju kursus ārvalstu augstskolu studiju 

programmās, pamatojoties uz sadarbības līgumiem (Grieķija, Čehija, Turcija). Apgūto kursu 

atzīšanas kārtību nosaka „Nolikums par studiju kursu akadēmisko atzīšanu RA”. Notiek 

sadarbība ar līdzīgām studiju programmām  Rīgas Tehniskajā universitātē studiju programma 

„Būvniecība”, 122 KP, iegūstamā kvalifikācija – būvdarbu organizators transportbūvēs un  

Rīgas Celtniecības koledžā studiju programma „Būvzinības”, 120 KP, iegūstamā kvalifikācija – 

būvdarbu vadītājs. RA docētāji vairākkārt ir apmeklējuši minētās mācību iestādes, kā arī 

Latvijas lauksaimniecības universitāti, lai gūtu pieredzi gan programmas izstrādē, gan praktisko 

nodarbību organizēšanā, gan kursa darbu un kvalifikācijas darba izstrādē, gan iepazītos ar 

studiju procesā izmantoto materiālo bāzi. 
 

Ārzemju viesdocētāji 
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Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1. Ulker GUNER BACANLI Pamukkale University, Turcija 26.05.2014.-30.05.2014. 

2. Sibel CUKURLUOGLU Pamukkale University, Turcija 26.05.2014.-30.05.2014. 

3. Prabir Ganguly Institute of Technology and 

Business in Ceske Budejovice, 

Čehijas republika 

26.05.2014.-29.05.2014. 

 

LLP/Erasmus iebraucošie studenti/ studijas 
 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Ahmet Yasin Kuzucu Būvniecība Pamukkale 

Universitāte, 

Turcija 

5 mēn. 

02.09.2013.-31.01.2014. 

 

 

 

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. Jānis Rivčs Būvniecība Tehniskā un 

ekonomiskā 

augstskola Česke 

Budejovice, Čehija 

4,25 mēn.  

13.10.2013.-21.02.2014. 

2. Jānis Matulis Būvniecība TTK University of 

Applied Sciences, 

Igaunija 

4 mēn.  

02.09.2013.-22.12.2013. 

 

LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ prakse 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Uzņēmums, 

augstskola, valsts 

Prakses ilgums 

1. Jānis Rivčs Būvniecība Hotel Aristoteles& 

Resort, Grieķija 

3 mēn. 

30.06.2013.- 

30.09.2013. 

2. Juris Spriņģis 

 

Būvniecība Hotel Aristoteles& 

Resort, Grieķija 

3 mēn. 

30.06.2013.- 

30.09.2013. 

 



25 

 

 

 

II STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Būvniecība” 

 

Studiju programmas kods 41582. Studiju programmas raksturojumu sagatavojis Inženieru 

fakultātes dekāne Mg.chem. Ērika Teirumnieka 

 

 

2.1.1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērķi: 

Nodrošināt 4. kvalifikācijas līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi būvniecībā: 

- atbilstoši darba tirgus prasībām (Būvdarbu vadītāja profesijas standarts), 

- atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (izglītības standarts). 

Studiju programmas uzdevumi : 

- teorētiski un praktiski sagatavot būvdarbu vadītājus atbilstoši Būvdarbu vadītāja profesijas 

standartam, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus, 

atbilstoši likumdošanai, 

- nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta izpildi būvdarbu vadītāja 

kvalifikācijas iegūšanai. 

 

2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju programmas „Būvniecība” absolvents: 

1. Spēj veikt būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un ES 

normām būvniecībā. 

2. Spēj veidot un vadīt profesionālu darba komandu, strādāt komandā, plānot, koordinēt un 

vadīt būvniecības darbinieku darbu, pielietojot saskarsmes un komunikatīvās zināšanas. 

3. Spēj uzklausīt viedokļus, izvērtēt situāciju, pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties 

atbildību, spēj būt iecietīgs un tolerants, psiholoģiski noturīgs sadarbojoties ar 

partneriem būvobjekta realizācijā. 

4. Spēj plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam, novērtējot objekta 

būvniecības ekonomiskos faktorus un projekta dokumentāciju. 

5. Spēj projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvobjekta realizāciju, kontrolēt 

izpildīto būvdarbu apmaksu. 

6. Spēj nodrošināt un kontrolēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

prasību ievērošanu. 

7. Spēj sazināties valsts valodā un ar savas nozares profesionāļiem vismaz divās 

svešvalodās. 

8. Spēj strādāt ar modernām informācijas sistēmām, izmantot aprēķinu metodes un 

speciālās datorprogrammas. 

9. Prot organizēt un vadīt būvdarbu procesu, atbilstoši LBN prasībām, izvēloties optimālo 

tehnoloģiju un materiālus. 

10. Praktiski var novērtēt būves tehnisko stāvokli, veikt uzmērījumus un izgatavot darba 

skices un rasējumus. 
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11. Spēj novērtēt būvmateriālu īpašības, kvalitāti un pielietojumu. 

12. Izprot būvju konstrukciju risinājumus, inženierkomunikāciju un speciālo būvju 

risinājumus un būvniecības pamatprincipus. 

13. Saprot ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatprincipus. 

14. Spēj aprēķināt būvdarbu darba apjomus, izmaksas un peļņu. 

15. Orientējas darba samaksas sistēmā un darba likumdošanā. 

16. Prot analizēt būvprocesus, alternatīvus variantus, izvēloties prioritātes, prognozēt lietu 

gaitu un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. 

17. Prot/spēj veidot un veikt uzņēmējdarbību būvniecībā. 

18. Prot/spēj veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu. 

19. Spēj organizēt mācības un apmācīt nodarbinātos. 

 

1.1.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas apjoms 120 kredītpunkti, kas iekļauj sevī LR MK noteikumos par 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu norādītās kursu grupas un to apjomus.  

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3  grupās – vispārizglītojošiem nozares 

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

patstāvīgā darba apraksti iekļauti izvērstās studiju priekšmetu programmās, kas pieejamas 

www.lais.lv un kalendārajos plānos, kas pieejamo Moodle vidē.  

 
1.kurss 

    1. semestris 

 

 

 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 

Vispārizglītojošie mācību kursi – 8KP 

1.  Augstākā matemātika  Mate1018 160 64 32 32×2 E 4     viesl. A. 

Vilkaste 

2.  Ekonomikas pamati Ekon1030 80 32 16 16 Ie 2 lekt. J.Volkova 

3.  Saskarsmes psiholoģija Psih1026 80 32 16 16 Ie 2 lekt.Ē.Kalvāns 

4.  Sports SpoZ1006 - 16 - 16 Ie 0 viesdoc. A.Kaupužs 

Nozares mācību kursi – 9KP 

1.  Būvķīmija Ķīmi1003 80 32 16 8 

8×2 

Ie 2 lekt.Ē.Teirumnieka 

viesasist.S.Augule 

2.  Tēlotāja ģeometrija un 

būvniecības 

inženiergrafika 

BūvZ1001 120 48 24 24×2 E 3 doc.A.Avots 

3.  Teorētiskā mehānika Meha1002 80 32 16 16 E 2 vieslekt. 

V.Ciganskis 

4.  Civilā aizsardzība Citi3101 40 16 8 8 Ie 1 vieslekt. I.Jurčs 

5.  Darba aizsardzība PolZ2101 40 16 8 8 Ie 1 vieslekt. I.Jurčs 

Izvēles mācību kursi – 3 KP 

1. Angļu valoda Valo1145 80 32 - 32 Ie 2 lekt. V.Pokule 

2. Microsoft Office pakete DatZ1035 40 16 - 16×2 Ie 1 vieslekt. 

J.Musatovs 

                                                                              Kopā    20 
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2.semestris   

 

 

 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 

Vispārizglītojošie mācību kursi – 1 KP. 

1.  Organizāciju psiholoģija Psih2007 40 16 8 8 Ie 1 lekt. Ē.Kalvāns 

2.  Sports SpoZ1015 - 16 - 16 Ie 0 viesdoc. A.Kaupužs 

Nozares mācību kursi – 13 KP 

1.  Būvmateriāli BūvZ1002 80 32 14 14 

4×2 

Ie 2 lekt.S.Pleikšnis 

viesasist.S.Augule 

2.  Būvmašīnas BūvZ1005 80 32 16 16 Ie 2 vieslekt.A.Mortuzāns 

3.  Būvfizika Fizi1005 80 32 12 12 

8×2 

Ie 2 asoc.prof. A.Martinovs 

viesekt.P.Narica 

4.  Materiālu pretestība Meha2007 80 32 16 16 E 2 lekt.V.Ciganskis 

5.  Ģeodēzija BūvZ1003 80 32 16 16 Ie 2 doc.A.Avots 

6.  Inženierģeoloģija un grunts 

mehānika 

Ģeol1001 120 48 20 20 

8×2 

E 3 vieslekt.A.Mortuzāns 

Izvēles mācību kursi – 4 KP 

1. Angļu valoda Valo1214 80 32 - 32 E 2 lekt. V.Pokule 

2. Auto Cad projektēšana DatZ1044 80 32 16 16×2 IeD 2 vieslekt. 

G.Romančuks 

Prakse- 2 KP 

1. Ģeodēzijas praktikums BūvZ1007 80 32 - 16×2 

16×2 

 

IeD 

atskaite 

2 doc.A.Avots 

lekt S.Pleikšnis 

A.Avots-18 

S.Pleikšnis-17 

                                                                              Kopā    20 

2.kurss 

3. semestris 

 

 

 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 

 Vispārizglītojošie mācību kursi – 5 KP 

1.  Darba un saistību tiesības JurZ3041 80 32 16 16 Ie 2 doc.G.Makarova 

2.  Uzņēmējdarbības pamati VadZ2011 120 48 24 24 E  3 lekt.Ē.Višķers 

 Nozares mācību kursi – 15 KP 

1.  Teritoriālā plānošana jauns 80 32 16  

16 

Ie  2 Doc.S.Ežmale 

2.  Ūdensvadi un kanalizācija jauns 80 32 16 16 E 2 doc.A.Avots 

3.  Kursa darbs Ūdensvadi un 

kanalizācija 

jauns 40 16  16 IeD 1 doc.A.Avots 

4. Būvniecības ekonomika Ekon2046 80 32 16 16 

 

Ie 2 doc. A.Pelšs 

5.  Ceļi un tilti BūvZ3004 80 32 16 16 Ie 2 vieslekt.A.Mortuzāns 

6. Būvdarbu tehnoloģija  BūvZ2007 160 64 32 26 

6 

E 4 lekt.S.Pleikšnis 

vieslekt.A.Mortuzāns 
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7. Apkure, ventilācija un 

gāzes apgāde  

BūvZ2008 80 32 16 16 E 2 doc.A.Avots 

                                                                              Kopā    20 

4. semestris 

 

 

 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 

 Vispārizglītojošie mācību kursi – 0 KP 

1.          

 Nozares mācību kursi – 10 KP 

1. Būvmehānika BūvZ2001 120 48 24 24 E 3 vieslekt.V.Ciganskis 

2. Būvprojektēšana BūvZ2004 80 32 16 16 E 2 doc.A.Avots 

3. Būvniecības ekonomika Ekon2046 80 32 16 16 E,D 2 doc. A.Pelšs 

4. Kursa darbs Būvdarbu 

tehnoloģija 

BūvZ2009 80 32  32 IeD 2 lekt.S.Pleikšnis 

5. Kursa darbs Apkure, 

ventilācija un gāzes 

apgāde 

BūvZ2010 40 16   16  Ie D 1 doc.A.Avots 

 Prakse- 10 KP 

1. Prakse būvobjektā Citi2024 400    IeD 

Atskaite 

10 atbildīgs  

doc.A.Avots 

A.Avots-10 

S.Pleikšnis-10 

V.Ciganskis-7 

                                                                              Kopā    20 

 

3.kurss. 

    5. semestris 
 

 

  

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 

 Vispārizglītojošie mācību kursi - 2 KP 

1. Projektu vadība VadZ3024 80 32 16 16 Ie 2 doc.S.Ežmale 

2. Vides aizsardzība VidZ2007 80 32 16 16 Ie 2 vieslekt.I.Laizāne 

 Nozares mācību kursi – 18 KP 

1.  Metāla konstrukcijas BūvZ3013 80 32 16 16 E 2 vieslekt.V.Ciganskis 

2.  Koka un sintētisko 

materiālu konstrukcijas 

BūvZ3014 80 32 16 16 E 2 lekt.S.Pleikšnis 

3.  Dzelzsbetona un akmens 

konstrukcijas 

BūvZ3015 80 32 16 16 E 2 viesdoc.A.Kuzmins 

4.  Būvdarbu organizācija un 

vadīšana 

BūvZ3008 120 48 24 24 E,D 3 lek. S.Pleikšnis 

5.  Elektroapgāde Ener3001 80 32 16  

16×2 

Ie 2 asoc.prof.A.Martinovs 

vieslekt.P.Narica 

6.  Kursa darbs Metāla 

konstrukcijas 

BūvZ3018 40 16  16 IeD 1 lekt.V.Ciganskis 

7.  Kursa darbs Koka un BūvZ3017 40 16  16 IeD 1 Lekt.S.Pleikšnis 
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sintētisko materiālu 

konstrukcijas 

8.  Kursa darbs Dzelzsbetona 

un akmens konstrukcijas 

BūvZ3016 40 16  16 IeD 1 viesdoc.A.Kuzmins 

9.  Kursa darbs 

Būvprojektēšana 

BūvZ3020 80 32  32 IeD 2 doc.A.Avots 

                                                                              Kopā    20 

6. semestris 

 

 

  Kopējais 

stundu 

Kontakt- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi Kursa 

kods 

skaits skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

forma pun- 

kti 

Docētājs 

1.  Kvalifikācijas prakse Citi3020 400    IeD 10 Atbildīgs  

Doc.A.Avots 

A.Avots-10 

S.Pleikšnis-10 

V.Ciganskis-3 

2.  Kvalifikācijas darba izstrāde Citi3021 400    Aizst. 10 Atbildīgs  

Doc.A.Avots 

A.Avots-10 

S.Pleikšnis-10 

V.Ciganskis-3 

                                                                 Kopā   20 

 

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 

RA studiju programmu organizāciju reglamentē RA Senāta apstiprināts nolikums „Par 

RA akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām”.  

 Bergenā 2005.gadā pieņemtā Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē nosaka, 

ka jāpaplašina piekļuve augstākajai izglītībai – „jārada studentiem atbilstoši apstākļi, lai tie 

varētu sekmīgi pabeigt studijas un tiem nerastos šķēršļi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes 

dēļ”. RA kā reģionālā augstskola nodrošina izglītības pieejamību būvniecības nozarē 

Austrumlatvijā, jo nevienā citā AII šajā reģionā līdzīgas programmas netiek īstenotas. 

Studiju programma pilda RA mērķi – nodrošināt studentiem plašu akadēmisko un 

profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū un 

sagatavoti izglītības turpināšanai Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs. Piešķiramā kvalifikācija 

– būvdarbu vadītājs, sniedz absolventiem iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās. Studiju programma 

īsteno RA attīstības pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību, 

un mūžizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā 

dzīves garumā. 
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Ievērojot RA attīstības pamatprincipu – pieejamības principu, kas nosaka vienādas 

iespējas studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju plāns tiek veidots ar mērķi nodrošināt iespēju 

strādājošiem studentiem iegūt viņiem nepieciešamo izglītību un tādēļ paredz neklātienes nepilna 

laika nodarbības, izņemot praktiskos un laboratorijas darbu, kur vajadzīgs speciāls 

nodrošinājums, organizēt arī RA Madonas filiālē sestdienās un svētdienās. Šādā veidā tiek 

izslēgti darba kavējumi studiju dēļ, kuru novēršanā ir ieinteresēti gan strādājošie, gan darba 

devēji. 

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. Katru semestri studējošie tiek aptaujāti par studiju kvalitāti, reizi 

gadā notiek absolventu aptauja. Katru semestri Inženieru fakultātes dekanāts katedrām sniedz 

pārskatu par studējošo sekmību. Aptauju un sekmju pārskatu rezultāti tiek apstrādāti un analizēti 

Dabas un inženierzinātņu katedras sēdēs. Reizi gadā notiek apspriede ar nozares darba devēju 

pārstāvjiem par aktualitātēm būvniecībā, ieteikumi tiek ņemti vērā pie studiju kursa satura 

aktualizēšanas. RA ir Rēzeknes uzņēmēju biedrības biedrs, kas ļauj regulāri tikties ar darba 

devējiem un uzturēt patstāvīgu kontaktu. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas 

uzturēšana atbilstoši izmaiņām likumdošanā, darba tirgū, studentu ieteikumiem. 

Studiju plānu apstiprina Inženieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas 

realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma 

ziņojumā. Programmu pašnovērtējuma veikšanā iesaistās gan studējošie (divas reizes semestrī 

tiek veikta anketēšana), gan docētāji (apspriešana katedras sēdē), gan darba devēji (vismaz reizi 

gadā notiek apspriede ar darba devējiem par programmas saturu un absolventu iegūtajām 

kompetencēm). Pašnovērtējuma ziņojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, 

apspriests Inženieru fakultātes Dabas un inženierzinātņu katedras sēdēs, izskatīts Studiju 

padomē un apstiprināts Senātā. Ikgadējie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi tiek 

ievietoti RA mājas lapā (http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=301&p3=30102).  

 

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. 

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

ir izstrādāta studentu uzņemšanas stratēģija un taktika, ņemot vērā kvalitātes un pieejamības 

aspektus. Uzņemšana 1.kursā notiek konkursa kārtībā pēc Latvijas Republikas centralizēto 

eksāmenu vidusskolām rezultātiem. Uzņemšanas noteikumus skatīt 

http://www.ru.lv/studijas/informacija_reflektantiem/uznemsanas_noteikumi/ Būvniecības 

programmā pieredze liecina, ka imatrikulētie studenti vairākumā gadījumu ir spējīgi sasniegt 

plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā un kvalitātē. 

2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju programmas direktors. Viņa 

darbību reglamentē „Nolikums par studiju programmas direktoru Rēzeknes Augstskolā”. 

Atbilstoši RA Nolikumam par studiju programmas direktoru RA Senātā apstiprināts doc. 

A.Avots. Katru gadu tiek analizēta studiju programmas izpilde (studiju programmas direktora 

pārrunas ar būvniecības virziena īestenošanā iesaistīto personāu), veikti pasākumi studiju kursu 

nodrošināšanai ar mācībspēkiem. 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=301&p3=30102
http://www.ru.lv/studijas/informacija_reflektantiem/uznemsanas_noteikumi/
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Akadēmiskie amati RA tiek ieņemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu kārtībā, ko 

nosaka RA nolikums „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā”, kurā noteikti 

docētāju kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no tiem ir izglītība un 

kvalifikācija, akadēmiskie un zinātniskie grādi, praktiskā darba pieredze, kvalifikācijas 

paaugstināšana, zinātniski pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī 

noteicošie, veidojot docētāju atlases un attīstības politiku.  

 Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas politika 

tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu, un tā ietver: pārrunas un konsultācijas 

katedru sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā, akadēmiskā personāla profesionālās 

meistarības pilnveides kursus, RA profesionālās pilnveidošanas kursus „Augstskolu didaktika”, 

akadēmiskā personāla veicināšanas pasākumus piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, 

semināros, konferencēs, kursos. RA tiek veicināta arī zinātniski un lietišķās pētniecības darbība. 

Atbilstoši Augstskolu likumam līdz 50% no kursa apjoma paredzētas kontaktstundām. 

Saskaņā ar noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu studiju 

procesā ne mazāk kā 30% no kursa apjoma īsteno praktiski. Kontaktstundas realizē lekciju, 

semināru, laboratorijas darbu, praktisko darbu un konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir 

vērsti uz studentu mācīšanu, savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī projektu darbs un 

kursa darbu izstrāde ir vērsts uz mācīšanos.  

Patstāvīgo studiju laikā students mācību vielu apgūst patstāvīgi (projektu izstrāde, 

darbs ar literatūru, datoru u.tml.). To apjoms ir aptuveni 60% no teorētisko mācību apjoma. 

Metodiskos norādījumus studējošo patstāvīgā darba organizācijai skat. 

http://studijudala/studijupadomesinformacija. Par patstāvīgā darba izpildi studējošie var 

konsultēties ar docētājiem. Saskaņā ar konsultāciju grafiku katrs docētājs ir pieejams vismaz 

reizi nedēļā. Patstāvīgā darba rezultāti un to pārbaudes veidi ir katra kursa programmās un 

kalendārajos plānos. 

Prakse ir studiju forma, kas noris reālā darba vietā atbilstoši prakses programmai. 

Mācību iestāde dod uzdevumu prakses programmas mērķu realizācijai, kā arī sniedz 

konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. Ar prakses vietām tiek noslēgti līgumi par 

praksēm. Studentiem ir iespējas iziet praksi ārzemēs. 

Kvalifikācijas darbs ir studenta kompetences apliecinājums kvalifikācijas iegūšanai. 

Apmācību kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas 

darbā tiek izstrādāts reāla būvobjekta projekts, kas satur arhitektūras, inženierrisinājumu un 

ekonomikas daļas. Metodiskos norādījumus kvalifikācijas darbu izstrādei skatīt 

http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/  

Studiju kursu īsās programmas ir pieejamas LAIS sistēmā  https://luis.lanet.lv/pls/ra/stud.menu.  

Pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju saturs un apjoms sakrīt. Nepilna laika 

neklātienes studijās kontaktstundu skaits ir aptuveni 1/4 no pilna laika klātienes studiju 

kontaktstundu skaita.  

 Nepilna laika neklātienes studiju programma pēc satura ir identiska pilna laika studiju 

programmai, tikai atšķirīgs ir mācību kursu sadalījums pa semestriem, ievērojot noteikumu, ka 

semestrī nepilna laika studijās nedrīkst būt vairāk kā 19 KP.  

Atbilstoši RA „Nolikumam par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, būvdarbu vadītāja 

kvalifikāciju piešķir Valsts pārbaudījumu komisija, tās lēmumu apstiprina Inženieru fakultātes 

Dome. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri 

komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares 

profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Par studiju programmas apgūšanu 

izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs ir atrodams  

 

 

http://studijudala/studijupadomesinformacija
http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/
https://luis.lanet.lv/pls/ra/stud.menu
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2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studentu zināšanu vērtēšana un studiju aspekti ir iekļauta Studiju kvalitātes vadības 

sistēmā RA, kur atsevišķi ir izdalīta sadaļas Studentu vērtēšana (kritēriji, metodes, uzraudzība) 

un Studiju procesa organizācija, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un 

regulāra kontrole. Visi RA izstrādātie un apstiprinātie dokumenti atrodami RA iekšējā mājas 

lapā http://staff.ru.lv/senats/nolikumi 

Kopumā zināšanu izvērtēšanu nosaka RA Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem 

RA (RA Senāts 25.04.2006. lēmums Nr.3;), Eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments 

RA (http://staff.ru.lv/ macibu daļas informācija ). 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 

- pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

- pārbaudes obligātuma princips; 

- vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

- vērtēšanas formu dažādības princips; 

- pārbaudījuma pieejamības princips. 

Rēzeknes Augstskolā pastāv divpakāpju kvalitātes kontrole, ko reglamentē  RA Senāta 

Nolikums par esāmeniem un ieskaitēm RA un eksāmenu un ieskaišu sesiju norises reglaments, 

sniedzot pamatnostādnes mācību darba organizēšanai un kvalitātes nodrošināšanai; otrkārt, 

studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, kas tiek realizēta galvenokārt testu un aptauju 

veidā. 

Studējošo zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem: 

1. Kvalitatīvais vērtējums – eksāmens (E) un diferencētā ieskaite (IeD) par praksi tiek 

vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā; ieskaite (Ie)  -  “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. 

2. Kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti atbilstoši studentam noteiktajam kopējam stundu 

skaitam (kontaktstundas un patstāvīgais darbs). 

Studējošajie semestra laikā izpilda darbus (referāti, prezentācijas, kontroldarbi), kuru 

rezultāti tiek ņemti vērā pie tālāka kursa satura izklāsta un galīgā vērtējuma. Studentiem ir 

pieejamas docētāju konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku, kas atrodas fakultātes telpās 

pie ziņojuma dēļa. Uzsākot studiju kursu studējošie tiek iepazīstināti ar pārbaudījumiem 

semestra laikā, vērtēšanas principiem, kalendārie plāni ir pieejami Moodle vidē. 

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

tajā vērtējumu ne mazāku par 4 - gandrīz viduvēji, un ieskaiti ar vērtējumu “ieskaitīts”. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu un sagaidāmos 

rezultātus nosaka attiecīgā studiju kursa programma, ko apstiprina Dabas un inženierzinātņu 

katedra. Studiju kursu programmas satur vispārējas prasības kredītpunktu saņemšanai, kā arī 

nepieciešamos avotus šo prasību izpildīšanai (zinātniskā literatūra, Interneta norādes u.c.).  

Vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka 

docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši RA senāta sēdē apstiprinātajai 

studiju programmai), kas ir publicēti katra semestra sākumā un pieejami Moodle vidē. Katrā 

studiju kursā docētāji individuāli nosaka galīgā vērtējuma veidošanās mehānismu, ņemot vērā 

arī darba vērtējumus semestra laikā.  

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
http://staff.ru.lv/
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Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs Inženieru fakultātē tiek veidots no augsti 

kvalificētiem speciālistiem gan no Latvijas augstskolām, gan no profesionālām iestādēm, 

atbilstoši 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām. 

Profesionālās augstākās izglītības diplomu saņem studiju programmas studējošie, kuri: 

 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 (aizstāvējuši kvalifikācijas darbu). 

 

 

 

2.1.9.Studiju programmas izmaksas 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan 

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

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

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā, 

 ES struktūrfondu finansējums, 

 dalības maksas semināros, 

 studentu viesnīcas pakalpojumi, 

 citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā 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 budžeta 

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

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

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

Studiju maksa 2013./2014. St.g. ir pilna laika studijas – 870,- Ls / 1237,90 Eur, nepilna laika 

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

2.1.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programmu saskaņā ar 20.03.2001. MK noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par 

valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, profesijas standartu 

„Būvdarbu vadītājs” (apstiprināts 18.05.2010. MK 461 (aktualizētos un ar MK noteikumiem 

apstiprinātos profesiju standartus var apskatīt Labklājības ministrijas mājaslapā: 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_stand_1210.pdf) un RA nolikumu “Par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām” veido:  

1. Teorētiskās mācības,  88KP (73,33% no kopēja KP skaita): 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_stand_1210.pdf
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1)    vispārizglītojošie mācību kursi (22 KP), kas nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai 

augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības 

līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina: 

 humanitārās zinātnes; 

 sociālās zinātnes; 

 dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas; 

Studiju programmā ir ietverts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanā 

8 KP apjomā, kas tiek īstenots, izmantojot interaktīvās mācīšanās metodes. 

Šajā programmas daļā ir ietverts arī svešvalodu modulis (4 KP), kurā tiek piedāvāts 

studentam izvēlēties vienu no 3 svešvalodām. 

2)  nozares mācību kursi (66 KP) ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod 

pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Profila priekšmeti ir cieši 

saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās.  Konkrētās profesijas mācību kursi ir 

atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina 

ar teorētiskām un praktiskām mācībām. 

 Nozares mācību kursi: 

 obligātie mācību kursi; 

 izvēles mācību kursi; 

 konkrētās profesijas mācību kursi. 

Izvēles kursi tiek piedāvāti modulī Informācijas tehnoloģijas un datorgrafika (3 KP). Šī moduļa 

ietvaros ir dota iespēja studentiem iegūt starptautiski atzīto ECDL sertifikātu (detālāka 

informācija par ECDL sertifikācijas sistēmu RA ir atrodama RA Informācijas tehnoloģijas 

centrā (ITC)). Studentam ir jāizvēlas kursa darbs vienā no piedāvātajiem konkrētās profesijas 

mācību kursiem būvkonstrukcijās (2 KP).  

Tādējādi programmas ietvaros tiek nodrošināta kursu izvēle uz 9 KP. 

2. Prakse, 22 KP (18,33 % no kopējā KP skaita): 

 ģeodēzijas; 

 būvobjektā; 

 kvalifikācijas. 

3. Noslēguma pārbaudījums, 10 KP (8,33% no kopējā KP skaita): 

 kvalifikācijas darbs; 

Teorētiskās mācības veido kontaktstundas un patstāvīgās studijas. 

 

 

2.1.11. 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 

Studiju programma Būvniecība tika salīdzināta ar līdzīgām mācību programmām 

Bohumas būvinženieru augstskolā Vācijā un Kertenas tehnikumā Austrijā. 

 

Studijas Vācijā Bohumas būvinženieru augstskolā (FH Bochum) aptver 7 semestrus. Tās 

ir sadalītas pamatstudijās (vispārizglītojošie mācību kursi) un padziļinātajās studijās (nozares 

mācību kursi). Pamatstudiju ilgums ir 3 semestri un noslēgumā studējošie saņem diplomu, kas 

apliecina vispārējās sadaļas apguvi. Padziļinātajās studijās tiek piedāvāti četri specializācijas 

virzieni: konstruktīvā inženierbūvniecība, ūdens un vide, satiksmes sistēmas un vadība, 

būvniecības projektu vadība. Papildus četru specializācijas virzienu konkrētās profesijas mācību 

kursiem Bohumas augstskola piedāvā papildinošus padziļinošos un izvēles (obligātos) 

priekšmetus. Studiju apjoms ir 164 European Credit Transfer System (ECTS) kredītpunkti, kas 
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atbilst 164/1,5 = 109 Rēzeknes Augstskolas kredītpunktiem. Pēc gala pārbaudījumu 

nokārtošanas absolvents iegūst grādu „Diplom-Ingeniur (FH)”. 

 

Studijas Austrijā Kertenas tehnikumā (FH Technikum Kärnten) aptver 6 semestrus. 

Tehnikums piedāvā divus specializācijas virzienus: inženierbūvniecība un arhitektūra. Pirmajā 

studiju semestrī studējošie apgūst vienus un tos pašus mācību kursus un semestris tiek uzskatīts 

par orientēšanās un ievada semestri. Līdz ar to līdz pirmā semestra beigām studējošie izvēlās 

nākamo specializācijas virzienu. Mācības notiek pēc modulārā principa. Katrs modulis aptver 

vienu vai divus semestrus un sastāv no savstarpēji saistītām nodarbībām. Studiju apjoms ir 180 

European Credit Transfer System (ECTS) kredītpunkti, kas atbilst 180/1,5 = 120 Rēzeknes 

Augstskolas kredītpunktiem. Pēc studiju programmas „Būvniecība” gala pārbaudījumu 

nokārtošanas, absolvents iegūst grādu „Bakkalaureus (FH)”.   

 
Mācību priekšmeta 

nosaukums 

Rēzeknes Augstskola FH Bochum FH Technikum Kärnten 

KP ECTS ECTS 

Vispārizglītojošie mācību kursi 

Augstākā matemātika 4 10 10 

Saskarsmes psiholoģija 2   

Ekonomikas pamati 2  3 

Svešvaloda 4  8 

Organizāciju psiholoģija 1   

Uzņēmējdarbības pamati 3  2 

Vides aizsardzība 2  1 

Darba un saistību tiesības 2 2 2 

Sports 0   

Nozares mācību kursi 

Būvķīmija 2  8,5 

Būvfizika 2 5 5,5 

Tēlotāja ģeometrija un 

būvniecības 

inženiergrafika 

3 4 4 

Teorētiskās mehānikas un 

materiālu pretestības 

pamati 

3   

Būvmateriāli 2 8  

Datorgrafika 3 4 4 

Ģeodēzija   2 4 2 

Būvmašīnas 2   

Inženierģeoloģija un 

grunts mehānika 

3  4,5 

Arhitektūra un 

pilsētplānošana 

2  2 

Civilā aizsardzība 2   

Būvmehānika 3 8 7 

Ūdensvadi un kanalizācija 3  2 

Apkure, ventilācija un 

gāzes apgāde 

3   

Konkrētās profesijas mācību kursi 

Būvprojektēšana 4   

Būvniecības ekonomika 4  3 

Darba aizsardzība 2 2  

Būvdarbu tehnoloģija 6   

Ceļi un tilti 2 7 5,5 

Dzelzsbetona un akmens 

konstrukcijas 

3 2 4,5 
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Metāla konstrukcijas 3 6 2,5 

Koka un sintētisko 

materiālu konstrukcijas 

3 2 4,5 

Būvdarbu organizācija un 

vadīšana 

3 3 4 

Elektroapgāde 2   

Prakse 20 12 30 

Kvalifikācijas darba 

izstrāde 

9 24  

Kvalifikācijas eksāmens 1   

 

 
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas būvniecības nozarē Latvijā tiek īstenotas: 

 Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) studiju programma „Būvniecība” , 122 KP, iegūstamā 

kvalifikācija – būvdarbu organizators transportbūvēs. 

 Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) studiju programma „Būvzinības”, 120KP, iegūstamā 

kvalifikācija – būvdarbu vadītājs. 

Pēc satura tuvāka RA studiju programmai RCK studiju programma. Salīdzinot šīs divas programmas var 

secināt, ka RA studiju programmā lielāks KP skaits ir inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju kursiem. 

RA programmā ir tikai vien kurss ar 1KP (organizāciju psiholoģija), bet RCK liels kursu skaits ar 0,5, 1 

un 1,5 KP.  

2.1.12. Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits kopā - 116 studenti, no tiem pilna laika klātienē 74, tai skaitā par valsts budžeta 

līdzekļiem 70 maksas 4, nepilna laika neklātienē 4. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits kopā - 41 studenti, no tiem pilna laika 30 , (tai 

skaitā 1 par maksu) un 12 nepilna laika studijām. 

Absolventu skaits kopā – 13 pilna laika student. 

2.1.13. 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 

Inženieru fakultātes būvniecības studiju programmā. Pēc aptaujas rezultātiem redzams, ka 

studenti mērķtiecīgi izvēlējušies šo specialitāti. 76% no aptaujātajiem studentiem vēlas strādāt 

būvniecības jomā. 64% respondentu redz perspektīvas strādājot šai jomā.  

2. Novērtējot studiju programmu 87% aptaujātos studentus apmierina izvēlētā studiju 

programma un 94% studentu uzskata, ka piedāvātas studiju programmas ir aktuālas un atbilst 

mūsdienu dzīves prasībām. Uz jautājumu “Vai Jūs apmierina mācību prakses  kvalitāte?” 68% 

no respondentiem ir atbildējuši pozitīvi, un 86% domā, ka iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā 

mācību procesā.  

3. Novērtējot sadzīves apstākļus Rēzeknes Augstskolā un Inženieru fakultātē lielākā daļa 

studentu ir devuši pozitīvu vērtējumu, attiecīgi 94% un 84%. 

 

2.1.14.Absolventu aptaujas un to analīzes 

Absolventi tika aptaujāti ga par studiju kvalitāti, gan par darba gaitām. Absolventi tika 

aptaujāti ga par studiju kvalitāti, gan par darba gaitām. Izanalizējot, absolventu aptaujas anketas 

redzams, ka atsauksmes par RA iegūto izglītību ir vērtētas pozitīvi (80%) un iegūto zināšanu 

līmenis ir pietiekošs pienākumu veikšanai darba vietās (60%). Lielākā daļa aptaujātie 

augstskolas absolventi ir apmierināti ar tiem sniegtās izglītības kvalitāti (60%). Pozitīvi 



37 

 

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

daudzās jomās. Absolventi iesaka papildināt studiju kursus ar jaunu tehnoloģiju un instrumentu 

apmācībām. Visi respondenti ieteiktu citiem studēt šajā programmā RA. 60% respondentiem 

diploms palīdzēja atrast darbu. 75 % absolventu strādā privātajā sektorā, neviens no 

respondentiem nav bezdarbnieks. Absolventu darba vietas: "RNP iestāde Veselības un sociālās 

aprūpes centrs Malta", "SIA AEC MĒRNIEKS", "SIA Ozolmājas", "SIA RCI Gulbene", 

"Nestrādāju", "SIA Pro Dev", "SIA RĒZEKNES CELTNIECĪBAS RAŢOTNE NR.5", 

"Londona Heathrowas Lidost T2B", "Būvvfirma RCI Gulbene" . 

 

 

2.1.15. 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. Saskaņā 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 līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

 dibināt biedrības, pulciņus, 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 dažādu 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 viņu 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 Inženieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās 
studējošie. Ik gadus tiek organizētas Inženieru dienas, kurās studējošie organizē gan student 

zinātniski praktisko konferenci, gan sporta aktivitātes, gan izglītojošos un izklaidējosos 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 pieņemtais 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, izņemot 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 „Būvniecība” 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. Boloņas deklarācijai un Boloņas 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 programmā iesaistītie studējošie un absolventi ir 

nodarbināti. Absolventi ir nodarbināti galvenokārt privātajā sektora, nedaudz pašvalbu un valsts 

iestādēs, kā arī ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību. 
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Aptaujājot potenciālos un esošos darba devējus par absolventu nodarbinātību 

nākamajiem sešiem gadiem, tika saņemtas atbildes, ka būvniecībā būs stabils pieprasījums pēc 

profesionālo izglītību (arī koledžas līmeņa) ieguvušajiem. 

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. 



 

 

 

 

 

PIELIKUMS 1 

 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades biogrāfijas 

1



DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

1.   Vārds, uzvārds Aleksejs Avots   

2.  Dzimšanas gads un datums 1941.gada 28. oktobris  

3.  Dzimšanas vieta Latvija, Alūksnes rajons, Mārkalnes pagasts 

 

4.  Izglītība 

 

Augstākā, RPI  Celtniecības  fakultāte   – 1969.g. 

inženieris - siltumtehniķis (diploms   Nr.481601) 

 

5.  Nodarbošanās 

 

 

No  2001.gada  RA  Dabas  zinātņu  katedras  docents; 

No  2001.gada  akciju  sabiedrības  “Komunālprojekts” 

Rēzeknes  nodaļas  galvenais  speciālists  

1996.- 2001.  RA Dabas zinātņu katedras lektors; 

1995.- 2001.  SIA “Leiči” direktora vietnieks celtniecības 

jautājumos; 

1991.-1994. Rēzeknes  pilsētas  valdes priekšsēdētājs; 

1994.-1995.A.S.”Latvijas Tautas bankas” Rēzeknes 

nodaļas pārvaldnieks;  

                                                                                                                                                                                     

1987.-1991. Projektēšanas institūta „Komunālprojekts” 

Rēzeknes nodaļas priekšnieks; 1975.-1987. Projektu 

galvenais inženieris; 1974.-1975. Vecākais inženieris; 

1975.-1994. Rīgas Politehniskā institūta Rēzeknes mācību 

konsultāciju punkta vecākais pasniedzējs.                            

1972.-1974. Rīgas Politehniskā institūta Studentu 

konstruktoru biroja grupas vadītājs. 

1969.-1972. Rīgas Politehniskā institūta galvenais 

mehāniķis; 

1970.-1974. Rīgas Politehniskā institūta Apkures, 

ventilācijas un gāzes apgādes katedras pasniedzējs; 

1961.-1969. Dienests armijā; 

1958.-1961. Galdnieks mēbeļu cehā Alūksnes rajona 

rūpkombinātā.                                      

6.  Zinātniskās publikācijas Ekoloģiskās būvniecības Latgalē pamatprincipi un 

 perspektīvas. Starptautiskās  zinātniskās konferences 

materiāli 2002.gada  28.februāris-2.marts. Rēzekne: 

RA, 2002 

 

7.  Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

Vietējā kurināmā izmantošana katlu mājās ar automatizēto 

kurināmā padevi kompleksā ar saules enerģijas un siltuma 

sūkņu izmantošanu. 

Saules kolektoru un siltuma sūkņu izmantošanas 

pamatojumi un tehnisko risinājumu variantu izstrāde 

dzīvojamo māju un publisko ēku siltumapgādē. 

8.  Pārējās zinātniskā darba Darbība Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses 
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      aktivitātes kontrolpunktā Rēzeknes Augstskolā. 

9.  Mācību-metodiskās 

publikācijas 

 

Metodiskie norādījumi tēlotājas ģeometrijas un 

inženiergrafikas kontroldarbu izpildē. 

Metodiskie norādījumi ģeodēzijas laboratorijas darbiem. 

Metodiskie norādījumi apkures un ventilācijas studiju 

projekta izstrādei. 

10.  Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

tēlotāja ģeometrija, kartogrāfija un kartēšana, ģeodēzija, 

celtniecības darbu izmaksas, ēku projektēšanas pamati, 

gaisa kondicionēšana, būvju rekonstrukcija un 

pastiprināšana, ekoloģiskā būvniecība, apkure un 

ventilācija, ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības 

tehnoloģijas, vides aizsardzības objektu projektēšanas 

pamati,  ūdens padeves un  pazemes būvju projektēšana, 

gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģija  u.c. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 35 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 800 stundas. 

 

11.  Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti apmēram  200 inženieri. Pašlaik   tiek apmācīti 

9 diplomandi 

12.  Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

Vadu pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Būvdarbu vadītājs” sagatavošanu 

13.  Sabiedriskās aktivitātes TB/LNNK apvienības biedrs 

14.  Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi 

15.  Valodu prasmes Latviešu, krievu – brīvi; angļu - daļēji 

 

 

20.06.2012.            
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

1.   Vārds, uzvārds Vitālijs Ciganskis 

2.  Dzimšanas gads un datums 1941.gada 8.augusts, 

3.  Dzimšanas vieta Ludzas rajons 

4.  Izglītība 

 

1968.gadā absolvēta LLA un iegūta lauksaimniecības inženiera 

– mehāniķa kvalifikācija 

5.   Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

2001. gadā absolvēta LLA un iegūts pedagoģijas maģistra 

grāds  

6.  Nodarbošanās 

 

 

no  2000.g.  RA Dabas zinātņu katedras lektors   

2001.- 2004. – amatu savienošanas kārtībā fizikas skolotājs 

Maltas 1.vidusskolā 

2000.-2001.g. – matemātikas un fizikas skolotājs  Ilzeskalna 

pamatskolā; 

1997.-2000.g. – skolotājs Lūznavas tehnikumā  

1991.-1997.g. – pasniedzējs Lūznavas lauksaimniecības  

tehnikumā; 

1974.-1990.g. – pasniedzējs Fr.Roziņa Maltas 

sovhoztehnikumā; 

1971.-1973.g.- Rēzeknes rajona  kolhoza “30 ļet Oktjabrja” 

inženieris mehāniķis; 

1970-1971.g. – Ludzas rajona “Lauktehnikas” inženieris 

kontrolieris, inženieris tehnologs;  

1968.-1969.g. – Ludzas rajona K.Marksa  vārdā  nosauktās  l/a 

inženieris mehāniķis; 

1966.-1967.g. – Ogres rajona l/a “Bebri” inženieris mehāniķis; 

1965.-1966.g. – Saldus rajona  l/a “Vadakste” mehāniķis; 

1963.g- Lauku celtniecības Latvijas valsts projektēšanas 

institūtā inženiera vietas  izpildītājs; 

1962.-1963.g – Pārtikas preču rūpniecības pārvaldes KTB 

vecākais tehniķis, inženieris konstruktors;  

7.  Zinātniskās publikācijas „Ražošanas sistēmas putnkopībā”. Ozolnieki. Konsultāciju 

centrs. 1997.g. 

Iesniegs un pieņemts referāts „Cietu vielu elektropretestības 

atkarības no deformācijām izpēte”, RTU 49. starptautiskā 

zinātniskā konference, kas notiks 2008. gada 13. – 15.oktobrī 

8.  Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

Materiālu deformāciju pētīšana 

Studentu prakšu efektivitātes paaugstināšana 

9.  Pārējās zinātniskā darba 

      aktivitātes 

Stenda referāts „Vērpes deformāciju pētīšana” Konference 

„Vide.Tehnoloģija.Resursi”, RA, 2003. 

Stenda referāts „Raujamās mašīnas ZWICK/ROELL 

pielietojums būvmateriālu īpašību izpētē” ” Konference 

„Vide.Tehnoloģija.Resursi”, RA, 2009. 

10.  Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Studiju kursi: 

teorētiskā  mehānika, būvmehānika, materiālu  pretestība, 
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 inženiergrafika,  dzelzsbetona  konstrukcijas, koka  un  

plastmasas  konstrukcijas, metāla konstrukcijas, lauku sēta, 

dabas  aizsardzība  lauksaimniecībā, mehānika III, 

inženiergrafika  u.c 

Sagatavoti studiju projektu izstrādes metodiskie norādījumi un 

metodiskie norādījumi uzdevumu risināšanā kursā teorētiskā 

mehānika,  materiālu pretestība, būvmehānika. Līdzautors 

prakšu metodiskajiem norādījumiem studiju programmai 

„Vides inženieris” un autors metodiskajiem norādījumiem 

praksei būvobjektā būvniecības studiju programmā. 

11.  Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti ap 25 kvalificēti inženieri un 15 būvdarbu vadītāji. 

12.  Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

2010/2011 - apgūta profesionālās pilnveides programma 

„Augstskolu didaktika”   

2007./.2008.g. – apgūta profesionālās pilnveides programma 

„Augstskolu didaktika”  ( 160 stundas)  

2006. – projekta „Kvalificētu speciālistu sagatavošana  

Latgales reģiona tradicionālo ražošanas nozaru darba tirgum” 

nr. 2003/2004 – 979 – 06 – 03/2.2/0012  ietveros saņemts 

sertifikāts nr. 2006/4 

2004.g. seminārs „Līdzsvarota ekonomiskā attīstība” 

21.12.2004. izdota apliecība, 

no 2001. gada atbildīgais par augstākās profesionālās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” un augstākās 

profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Vides 

aizsardzība” mācību prakšu organizāciju;. 

2003.g. - Līdzautors prakšu metodiskajiem norādījumiem un 

studiju projektu un diplomprojektu metodiskajiem 

norādījumiem vides inženiera studiju programmai  

2003.g. – Kursi „Prezentācijas programma „Power Point” 

(apliecība Nr.104) 

2002.g. – Datorzinību kursi (apliecība Nr.100) 

1997. g. – kvalifikācijas celšanas kursi „Inženiermetodes 

ilgtspējīgais lauksaimniecībai” (sertifikāts Nr. 1762) 

1997.g. – kursi ceļu satiksmes noteikumos (apliecība 

Nr.000085) – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības 

pasniedzējs. 

1996.g. – Deulas kursi „Moderne Landtechnik in Kandava” 

1995.g.-  kursi Vācijā „Manrtorientierte Landwirtschaft” 

1994.g. – kvalifikācijas celšanas kursi uzņēmējdarbībā un 

lauksaimniecības ekonomikā, lauksaimniecības mehanizācijā 

1989.g.- kursi ”Lauksaimniecības tehnikas automātikas 

sistēmu uzbūve un apkope” Bulgārijas rūpniecības centrā 

Maskavā (apliecība Nr.151, izdota 19.09.1989.) 

1979.g. kvalifikācijas celšanas kursi tehnikumu pasniedzējiem 
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Baltkrievijas lauksaimniecības akadēmijā (apliecība Nr.944, 

izdota  4.12.1997.) 

1978.-1979.g. – kvalifikācijas celšanas kursi tehniskajā 

mehānikā Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās 

izglītības ministrijas Zinātniski metodiskajā kabinetā. 

(Apliecība Nr.1334 izdota 1979.g. 9.jūnijā) 

1974.g.-1975.g. mācības V.P.Gorjačkina vārdā  nosauktajā 

Maskavas lauksaimniecības ražošanas institūta pedagoģijas 

fakultātē. Iegūta tehnikuma pasniedzēja kvalifikācija. 

(Apliecība Nr.118, izdota 25.06.75.) 

13.  Valodu prasmes latviešu, krievu – brīvi, angļu, vācu – ar vārdnīcas  palīdzību 

 

14.  Cita papildus informācija B kategorijas vadītāja apliecība 

 

23.02.2012. 

           _________________________ 
        paraksts 
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

 

Vārds, uzvārds Ilmārs KANGRO 

Dzimšanas gads un datums 1956.gada 23.augusts 

Dzimšanas vieta Latvija, Gulbene 

Izglītība 

 

1979.g. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Fizikas un 

matemātikas fakultāte un iegūta matemātiķa, pasniedzēja 

kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Matemātikas maģistrs – 1994.g. 

Pedagoģijas zinātņu doktors – 2011. g. 

Nodarbošanās 

 

 

No 2003.g. RA Inženieru un Ekonomikas fakultāte, 

Datorzinību un matemātikas katedras lektors. 

No 1996.g. RA Inženieru un Ekonomikas fakultāte, Dabas 

zinātņu katedras lektors.  

1994.-1995.g. RA Inženieru fakultāte, Datorzinību un 

matemātikas katedras lektors.  

1991.-1993.g. LU Latgales filiāle, stundu pasniedzējs. 1985. - 

1993.g. RPI ICF Rēzeknes MKP vecākais pasniedzējs.  

1981.g.-1983.g. RPI ICF Rēzeknes MKP, inženieris 

elektroniķis un stundu pasniedzējs.  

1979. -1981.g. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Matemātikas 

katedra, pasniedzējs. 

Zinātniskās publikācijas Zinātniskās publikācijas – 34 

Konferenču tēzes – 25 

Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

1. Pārneses procesu matemātiskā modelēšana daudzslāņu 

vidēs. 

2. Matemātikas studiju satura un formu pilnveidošanas iespējas 

augstskolā inženieru un ekonomikas studiju virzienos.  

3. Studentu matemātiskās domāšanas izpētes teorētiskie un 

praktiskie aspekti. 

Pārējās zinātniskā 

 darba aktivitātes 

1) Izpildīta Latvijas Universitātes pedagoģijas doktora 

studiju programmas teorētiskā daļa. 

2) Esmu piedalījies visās notikušajās RA Inženieru fakultātes 

zinātniskajās konferencēs un arī starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 

Zviedrijā. 

 3) ATTENDANCE at the EUDORA summer school in 

TOLMIN, Slovenia from 11 to 22 August, 2004, module 

MATHED – Researching the Teaching and Learning of 

Mathematics, Padagogiche Akademie des Bundes in 

Oberosterreich A-4020 Linz, Kaplanhofstrasse 40. 

Mācību metodiskās 

publikācijas 

Mācību līdzekļi – 4 

Mācību metodiskie līdzekļi – 1 
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Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

No 2005.g. RA Inženieru fakultātē: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika”, „Matemātiskās metodes vides zinātnē 

un datori”, „Augstākā matemātika inženierzinātnēs”, 

„Algebra”, „Diskrētā matemātika” studiju programmās „Vides 

inženieris”, „Inženieris programmētājs”, „Programmēšanas 

inženieris”. 

RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika ekonomistiem” 

studiju programmā „Ekonomika”. 

No 2004.g. RA Inženieru fakultātē: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika”, „Matemātiskās metodes vides zinātnē 

un datori”, „Augstākā matemātika inženierzinātnēs”, studiju 

programmās „Vides inženieris”, „Inženieris programmētājs”, 

„Programmēšanas inženieris”. 

RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika ekonomistiem”, 

„Statistika 2” studiju programmā „Ekonomika”. 

No 2003.g. RA Inženieru fakultātē: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika”, „Matemātiskās metodes vides zinātnē 

un datori”, „Augstākā matemātika inženierzinātnēs”.  

RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika ekonomistiem” 

studiju programmā „Ekonomika”. 

No 1996.g. RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika 

ekonomistiem”, „Varbūtību teorija un matemātiskā statistika”. 

RA Inženieru fakultātē: „Augstākā matemātika”, „Varbūtību 

teorija un matemātiskā statistika”, „Ekonomikas matemātiskās 

metodes un modeļi”, „Ekoloģijas matemātiskie modeļi”. 
1994.-1995.g. RA Inženieru fakultātē: „Augstākā matemātika”. 

1991.-1993.g. LU Latgales filiālē: „Augstākā matemātika”, 

„Varbūtību teorija un matemātiskā statistika”, „Lineārā 

ekonomika”. 

1985.-1993.g. RPI ICF Rēzeknes MKP: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika”, „Tēlotāja ģeometrija”. 

1981.g.-1983.g. RPI ICF Rēzeknes MKP: „Augstākā 

matemātika”, „Kompleksā mainīgā funkciju teorija”. 

1979.-1981.g. Liepājas Pedagoģiskā institūta Matemātikas 

katedra: „Augstākā algebra”, „Matemātiskā analīze”. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 26 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 1000 stundas. 

 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti inženieri studiju programmā “Vides inženieris”, 

”Programmēšanas inženieris” un ekonomisti studiju 

programmā ”Ekonomika”. 
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Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

1)Vadīti studentu zinātniskie darbi studentu zinātniskajām 

konferencēm 

Inženieru un Ekonomikas fakultātē un kursa darbi Inženieru 

fakultātē.  

2)Stažēšanās LVU Fizikas un matemātikas fakultātes Diskrētās 

matemātikas un programmēšanas katedrā. 

3) Bāzes apmācība II līmenī informātikā un skaitļošanas 

tehnikā.  

4) Datorlietotāju kursi RA Inženieru fakultāte, Datorzinību 

katedrā. 

6) Inovācijas mācību procesa psiholoģijā un pedagoģijā, RA 

Ekonomikas fakultāte, Pieaugušo tālākizglītības centrs. 

7) Angļu valodas kursu 64 stundu programmas izpilde. RA 

pedagoģijas fakultāte, Pieaugušo tālākizglītības centrs. 

8) Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām. 

Pedagogu profesionālās pilnveides studiju programma, RA, 

apjoms – 10 stundas, apliecība Nr. 025, izsniegta 08.02.2007.  

9) 9) Darbība ESF projektā (dalībnieka statuss – eksperts)  NR. 

2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063 ‘’Datoru 

matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā’’, kur RA ir 

sadarbības partneris ar Latvijas Universitāti. 

10) Darbība ESF projektā (dalībnieka statuss – eksperts)  

2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0100/0160 

’’Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma 

modernizācija inženierzinātņu vajadzībām’’ Rēzeknes 

Augstskolā.  

11) Darbība ESF projektā pedagogu profesionālās pilnveides 

programma ‘’Modernu tehnoloģiju fizikālo procesu 

datormodelēšana’’, kurss: ‘’Fizikālo procesu 

datormodelēšana’’. RA ir sadarbības partneris ar Latvijas 

Universitāti. Izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides 

izglītības programmu ‘’30P48130 Moderno tehnoloģiju 

Fizikālo procesu datormodelēšana’’ Rīgā, Latvijas Universitātē 

2007. gada 29. augustā, Sērija PA №012247, reģistrācijas Nr. 

10. 

Apbalvojumi 1. vieta par izciliem zinātniskā darba rezultātiem 2005./2006. 

studiju gadā matemātiskajā fizikā (RA Zinātnes padomes 

lēmums Nr.3 2006. g. 16. maijā). 

Galvenās publikācijas 1. Kalis, H. & Kangro I. (2004) The Mathematical Computer 

System as the Connection between Theory and its Practical 

Usage, In.: Ch. Bergsten (Ed.) MADIF 4, The Fourth Swedish 

Mathematics Education Research Seminar January 21-22, 

2004, MADIF 4, Malmo Hogskola, pp. 22-24. 

2. Garleja, R. & Kangro, I. (2004) Determining an individual 

cognitive style in the study process, in V. Ivbulis (ed.) 

Humanities and Social Sciences. Latvia, Education 
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Management in Latvia, University of Latvia, 2(42), pp. 82-94 

3. Kalis H., Kangro I. (2005) Increasing of assuracy for 

engineering calculations of heat transfer problems in two layer 

media . In. R. Čiegis (ed.): MATHEMATICAL MODELLING 

AND ANALYSIS Vol.10 Nr.2, Vilnius: Technika, 173-190. 

4. Kalis H., Kangro I. (2004) Matemātiskās metodes 

inženierzinātnēs. Mācību līdzeklis. Rēzekne: RA, 2004., 291 

lpp.  

5. Lasmanis, A., Kangro I. (2004) Faktoru analīze. Mācību 

līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 53 lpp.  

6. Kangro, I. Testi matemātikā. Rēzekne: RA, 2005, 72 lpp. 

7. Kalis, H. & Kangro, I. (2006) About the Numerical 

Simulaton of Heat and Moisture Diffusion in Porous Media. 

In.: Proc. of the 4
th

 International Scientific Colloquium: 

Modelling for Material Processing, Riga, June 8-9, 2006, 

University of Latvia, p. 135-140. 

8. Kangro, I. (2006) Problems of organization of Mathematic 

Studies, in.: A. Kangro (ed.) Education Management. Volume 

697 Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 138 – 

150, (in Latvian). 

    9. Kalis H., Kangro I. (2006) Calculation of Heat and 

Moisture Distribution in the Porous Media Layer. In.: 

Abstracts of the 11
th

 Int. conf.: MATHEMATICAL 

MODELLING AND ANALYSIS, May 31 – June 3, 2006 

Jurmala, Latvia, LZALUMI, p.37. 

10. H. Kalis, I. Kangro, (2007) Calculation of heat and 

moisture distribution in the porous media layer, in A. Buikis 

(ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, the 

Baltic journal of mathematical applications, numerical 

analysis and differential equations, Vol.12 Nr.1, Vilnius: 

Technika, pp. 91-100.  

11. Daugulis, P., Kangro, I., Martinovs, A., Morozova, I. 

(2008) Augstākā matemātika, statistika un matemātiskā 

modelēšana inženierzinātņu studentiem. Mācību līdzeklis. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008, 656 lpp.  

12. Teirumnieks, E., Teirumnieka Ē., Kangro I., Kalis H. 

(2009) The mathematical modeling of metals content in peat. 

In.: Proc. Of the Int. Conference: 7
th

 International Scientific 

and Practical Conference: Environment. Technology. 

Resources., Rēzekne, June 25-27, 2009, Rēzekne: R A 

Izdevniecība, pp.249-257.   

13. Kalis, H., Kangro, I., Gedroics, A., (2009) A. Numerical 

Methods for Solving Some Nonlinear Heat Transfer Problems, 

in Drumi Bainov (Ed.-in-Chief) International Journal of Pure 

and Applied Mathematics, Vol. 57, (4), 2009, pp. 467-484. 

14. Kangro, I. (2010) Refleksīvā abstrakcija matemātiskajā 
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domāšanā un jaunu zināšanu ieguvē. No: Red. prof. I. Žogla 

Pedagoģija un skolotāju izglītība. Rīga: Latvijas Universitātes 

Akadēmiskais apgāds. 747. sēj. 2010, 84. – 101 lpp.  

15. Gedroics, A., Kalis, H., Kangro, I. (2010) About Blow-up 

Phenomena for Heat Transfer Problem Between Two Infinite 

Coaxial Cylinders. In.: Proc. of the 6
th

 International Scientific 

Colloquium: Modelling for Material Processing, Riga, 

September 16-17, 2010, University of Latvia, p. 135-174. 

16. Kalis, H., Kangro, I. (2010-a). Datorprogrammas 

MATLAB lietošana matemātikas mācību procesā. Mācību 

līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2010, 264 lpp.  

17. Kangro, I. (2010-b). The development of students’ 

mathematical thinking in the process of building their 

professional competence.  Ph. D. Thesis.  Rēzekne: RA, 107 

p. Izdevniecība (latviešu val.). 

18. Kangro, I. (2010-c). The development of students’ 

mathematical thinking in the process of building their 

professional competence. Summary of Promotion Thesis. 

Rēzekne: RA Izdevniecība, 321 p. (latviešu val.). 

17. Garleja R., Kangro I. (2011). POSSIBILITIES OF 

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MATHEMATICAL 

THINKING IN THE PROCESS OF BUILDING THEIR 

PROFESSIONAL COMPETENCE. In.: Abstracts of the Int. 

conf.: Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, 

12
th

 international conference, Šiauliai, 5-6 May, 2011, 

Lithuania, Šiauliai universitetas, p.27-28  

18. Kangro, I., Gedroics, A., Kalis, H. (2011). About 

marhematical modelling of peat blovks in 3-layered 3D 

domain. In.: Abstracts of the Int. conf.: MATHEMATICAL 

MODELLING AND ANALYSIS May 25 – 28, 2011 Sigulda, 

Latvia, p.67. 

 

Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – sarunu un speciālās 

savā nozarē literatūras līmenī. 

Cita papildus informācija Prasme vadīt automašīnu. 

Kontaktinformācija: 

1. Adrese: 

 2.Ttālruņanr. 

3.Faksa nr.: 

4.E-pasta adrese:  

1. Datorzinātņu un matemātikas katedra, Rēzeknes Augstskola, 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne 

2. 64623742 

3. 64625901 

4. kangro@ru.lv 

 

 

 

 20.06.2012. 
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KAUPUŽS AIVARS 

Dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 
 

1.  Dzimšanas gads un 

datums 

1974.gada 07.jūnijs 

2.  Dzimšanas vieta Rēzeknē 

3.  Izglītība Augstākā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 

1996.g. Sporta pedagoga specialitāte. Ieguvis sporta 

skolotāja un vieglatlētikas trenera kvalifikāciju, 

papildspecialitāte – sporta menedžeris. 

4.  Akadēmiskie nosaukumi  Lektors – 2002. gads 

Sporta pedagoģijas maģistrs – 1998.gads 

Sporta pedagoģijas bakalaurs – 1996.gads 

5.  Nodarbošanās Rēzeknes Augstskola, lektors – 2002.gads - pašlaik 

MPI “Pilcene” direktors 2002.g. I – 2003.g.XII 

MPI “Pilcene” direktora vietnieks 2001.g. XI – 2002.g. I 

Rēzeknes logopēdiskā internātskola 1996.g.VIII–

2001.g.X 

6.  Zinātniskās publikācijas Factors influencing the physical activity of older adults. // 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli.  Rēzekne.2011. 

Overview of the physical activity behavior change models 

and theories. //Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: 

izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. 

Rēzekne 2011. 

Relationship between self-rated physical activity and 

health outcomes. 12th EGREPA International conference. 

Prague 2010. 

Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale 

and Physical Activity in Community Dwelling Adults. 

Sport and Science Bulgaria. 2010. 

Correlation between functional fitness results and self-

assessment of health related quality of life and physical 

activity in older adults.// LASE Scientific Journal of Sport 

Science. Rīga 2010.   

The Pilot Test of the International Physical Activity 

Questionnaire for Cultural Adaptation in Latvia. 

//Pedagogical Technologies in Socialization and 

Resocialization of Society. Rēzekne 2010.  

Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un 

vispārējā fiziskā sagatavotība. // Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.  

Rēzekne.2010. 

Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem 

cilvēkiem.// Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
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Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.  

Rēzekne. 2009. 

Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem 

(65-75g.) //LSPA Zinātniskie raksti 2008; Rīga 2009. 

A self-perception of physical and health condition of 

middle-to-late aged woman.// Vadyba 2(13). Klaipeda, 

2008;  

Self-perceived physical and health condition of older 

persons (aged 65-75) // Acta Kinesiologiae Universitatis 

Tartuensis; Vol 13 Tartu. 2008. 

Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. // 

Sabiedrība, integrācija, izglītība.// Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli.  Rēzekne. 2008. 

Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā // LLU 

Zinātniski metodiskā konference. Referātu materiāli. 

Jelgava, 2008. 

 

7.  Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 

Dažādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku 

cilvēku) veselības un fiziskās aktivitātes pētījumi.  

8.  Mācību - metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie studiju kursi:  

„Sports”, „Vispārējā fiziskā sagatavotība”, augstskolas 

treniņgrupu vadīšana volejbolā, basketbolā un futbolā. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā –9 gadi.  

9.  Pārējās zinātniskās 

darbības aktivitātes 

2011.gadā pabeigtas studijas LSPA doktorantūrā. 

Promocijas darba tēma: ”Veselību veicinošās fiziskās 

aktivitātes 60-75 gadus veciem cilvēkiem” 

10.  Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

Erasmus programma “Staff Mobility” 2011. maijs. 

Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. 

Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking 

as physical activity promoting for adults” 2010. maijs. 

Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva 10 

mācībstundas. 

Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic 

Walking” 2008. decembris. Klaipēdas Kolēģijā (Lietuva) 

8 mācībstundas. 

Izglītības Inovācijas fonda atbalstīts projekts: „Mācību 

līdzekļa sagatavošana par fiziskām aktivitātēm gados 

veciem cilvēkiem” 2008.gads. Projekta realizācijas laiks 

2009. g. maijs. 

Nordic Walking – nūjošanas instruktoru sertifikācijas 

kursi Rīgā. 2008.g.aprīlis- marts. 2010.g. aprīlis 

Līdzdalība RA organizētajos augstskolas didaktikas 

kursos. 2007.-2011.g. (36 stundas) 

Erasmus programma “Staff Mobility” – „Play and games” 

2007. gada novembris Lincas Diocēzijas pedagoģiskā 

augstskola ( Austrija) 8 mācībstundas.  
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Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursu apguve: 

(2004.g.;2005.g.; 2007.g.2010.g. 74 stundas) 

 

11.  Valodu prasmes Latviešu valoda – dzimtā 

Angļu valoda – labi 

Krievu valoda – labi  

12.  Cita papildus informācija Pieredze darbā ar datoru  

B kategorijas autovadītāja apliecība 

Darba pieredze sabiedriskajās organizācijās 

 

                    Rēzeknē  05.05.2012.       
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

1. Vārds, uzvārds Ināra Laizāne 

2. Dzimšanas gads un 

datums 

1965. gada 7.augusts  

3. Dzimšanas vieta Ludzas rajons 

4. Izglītība 1995.g. DPU iegūta sākumskolas skolotāja kvalifikācija (diploms 

Nr.51, izsniegts 1995. gada 5.janvārī); 

1988. g. absolvēta DPU Bioloģijas un ķīmijas fakultāte un iegūta 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija (diploms Nr. 095389, 

izsniegts 1988. gada 20.jūnijā ) 

5. Akadēmiskie nosaukumi  2001.g. iegūta akadēmiskā izziņa par DU pedagoģijas nozares 

augstskolu pedagoģijas apakšnozares doktorantūras studiju 

programmas apgūšanu (akadēmiskā izziņa Nr. 5, izsniegta 22.11. 

2001.); 

1997. g. absolvēta DPU maģistratūra un iegūts pedagoģijas 

maģistra grāds bioloģijas mācīšanas metodikā (diploms Nr. 

000402, izsniegts 01.07. 1997.) 

6. Nodarbošanās No 2000. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore; 

No 1995. g. RA Dabas un inženierzinātņu katedras lektore; 

No 1993. g.- 1995. g. Kaunatas vidusskola bioloģijas skolotāja; 

No 1988. g. – 1993.g. Rēzeknes pilsētas JNS pulciņa vadītāja 

7. Zinātniskās publikācijas Kopumā apmēram 29 publikācijas 

1. Ekoloģiskās izglītības satura integrācijas iespējas 

pamatskolā.- Starptautiska zinātniskā konference 

"Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskolas izdevniecība, 2005. 

2. Ekoloģisko vērtību izvērtējums un veidošanas iespējas 

skolēniem.- 5. zinātniski metodiskā konference ”Cilvēks 

un vide” Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2005. 

3. Ekoloģiskā izglītība: aktualitāte un problēmas.- 

Starptautiska zinātniskā konference "Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība" Rēzekne, Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 

2006. 

4. Ekoloģiskās izglītības integrējošā modeļa pedagoģiskais 

pamatojums.- Starptautiska zinātniskā konference ”Teorija, 

prakse mūsdienu sabiedrības izglītībā ”, Rīga, 2006. 

5. Ekoloģiskā izglītība pamatskolas mācību saturā.- 

Starptautiska zinātniskā konference "Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība" Rēzekne, Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 

2008. 

6. Устойчивое развитие и экологическое воспитание: 

опыт Резекненской высшей школы.- «Устойчивое 

развитие и геоэкологические прблемы Балтийского 

региона» Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 1150-
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летию Великого Новгорода, Великий Новгород, 

2009. 

7. Pedagoga kompetences ekoloģiskās izglītības 
 paradigmas gaismā.- Starptautiska zinātniskā konference 

 "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" Rēzekne,  

 Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2009. 

            8. Pētnieciskās prasmes, to pilnveide dabaszinību 

 apguves procesā.- Starptautiska zinātniskā konference 

 "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" Rēzekne,  

 Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2011. 

8. Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 

Ekoloģiskās izglītības satura integrācijas iespējas pamatskolā 

9. Mācību - metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un to programmas: 

„Cilvēka ekoloģija”, „Ekosistēmu bioloģija”, „Eksperimentālā 

ekoloģija”, „Ekoloģiskā higiēna”, „Dabas resursi un dabas 

saimniecības tehnoloģijas”, „Dabaszinību saturs un mācīšanas 

metodika”, „Ekoloģiskā izglītība”, „Vispārīgā ekoloģija”, „Vides 

aizsardzības pamati”, „Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē”, 

„Neirobioloģija”, „Cilvēka ģenētika”, „Dabas vide un 

audzināšana”, „Anatomija, fizioloģija un pataloģija”, „Runas 

orgānu anatomija, fizioloģija un pataloģija”, „Attīstības fizioloģija 

un skolas higiēna ”  

Pedagoģiskā darba stāžs 22 gadi 

10. Pārējās zinātniskās 

darbības aktivitātes 

Piedalīšanās apmēram 23 starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs  

11. Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

Diplomdarbu, maģistra darbu vadīšana sākumskolas, pirmsskolas 

skolotājiem, vides inženieriem 

12. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

2011.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

         „Augstskolu didaktika” tēma „Rokasgrāmatas 

       „Literatūra- starpkompetenču un dialoga attīstītāja”       

        izmantošanas iespējas studiju procesā” (apliecības    

        Nr. 2010/11-257, izsniegta 16.05.2011.); 

2011.g. apgūta programma „Angļu valoda (Beginner 

            Level)” programmas apjoms: 80 stundas,  

             apmācības laiks: 24.11.2010.-13.04.2011.  

            (sertifikāts Nr. 2010/11-216, izsniegts  

             18.04.2011.); 

2011.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

         „Augstskolu didaktika” tēma „Matemātiskās  

          domāšanas attīstības iespējas” (apliecības Nr.  

           2010/11-257, izsniegta 05.04.2011.); 

2011.g. apgūta profesionālās pilnveides programma    

              „Augstskolu didaktika” tēma „Prakses  

               organizācija profesionalitātes attīstībā”  
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               (apliecības Nr. 2010/11-186, izsniegta  

              15.03.2011.); 

2011.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

          „Augstskolu didaktika” tēma „Studentu  

            pašnoteikšanās gatavība studiju procesā”  

            (apliecības Nr. 2010/11-145, izsniegta    

            12.01.2011.); 

2010.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

       „Augstskolu didaktika” tēma „Paradigmu maiņa  

        studiju procesā: izglītības filozofiskie aspekti”  

        (apliecības Nr. 2010/11-48, izsniegta  10.12.2010.); 

2010.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

           „Augstskolu didaktika” tēma „Augstākās  

            izglītības un zinātnes reformu plāna pasākumi  

           Rēzeknes Augstskolā. Uz studiju rezultātiem  

           balstoties izglītības un zinātnes sistēmas izveide  

           Rēzeknes Augstskolā” (apliecības Nr. 2010/11-50,  

           izsniegta 26.11.2010.); 

2009.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

            „Augstskolu didaktika” tēma „E-kursu vadības  

             sistēmas Moodle” (apliecības Nr. 2008/09-242,  

             izsniegta 27.03.2009.); 

2008.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

            „Augstskolu didaktika” tēma „Studentu mācīšanās  

             īpatnību psiholoģiskie aspekti ”(apliecības Nr.  

            2007/08-369, izsniegta 11.04.2008.); 

2008.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

            „Augstskolu didaktika” tēma „Autortiesību  

             aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbībā” 

            (apliecības Nr. 2007/08-292, izsniegta       

            08.02.2008.); 

2007.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

            „Augstskolu didaktika” tēma „Komunikācijas  

            elementi, barjeras un uztvere studiju procesā” 

            (apliecības Nr. 2007/08-139, izsniegta   

            03.12.2007.); 

2007.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

            „Augstskolu didaktika” tēma „Studentu mācību  

             sasniegumu vērtēšanas problēmas” 

            (apliecības Nr. 2007/08-50, izsniegta   

            02.11.2007.); 

2007.g. apgūta profesionālās pilnveides programma  

            „Augstskolu didaktika” tēma „Sistematoloģijas  

             problēmas augstskolas studiju procesā” 

            (apliecības Nr. 2007/08-50, izsniegta   

            21.09.2007.); 
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2007.g.”Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar  

             studijām”( apliecības Nr. 010, izsniegta  

             08.02.2007.); 

2006.g. kursi ”Kvalificētu speciālistu sagatavošana   

            Latgales reģiona tradicionālo ražošanas nozaru  

            darba tirgum”( sertifikāts Nr. 2006/5, izdots 31.  

            05.2006, Rīga);  

2003.g. kursi “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 

             (reģistrācijas Nr. 314. Daugavpils); 

2003.g. kursi “Microsoft Excel”(apliecības reģistrācijas  

             Nr. 4-1/2003. apliecība izsniegta 01.02.2003.   

              Rēzeknē); 

2003.g. kursi “INTERNET un elektroniskais pasts” 

             (apliecības reģistrācijas Nr. 30-1/2003. apliecība    

              izsniegta 01.02.2003. Rēzeknē); 

2000.g. kursi “Ievads prezentācijas programmā 

             Power Point” (sertifikāta reģistrācijas Nr. 00-03- 

             011. izsniegts Rēzeknē); 

2000.g. kursi “Fizioloģija ar anatomijas pamatiem” 

             (apliecības Nr. 3432, izsniegta 19.04.2000.    

              Rīga); 

1998.g. kursi “ Aktuālās ekoloģijas problēmas “ 

            (apliecības Nr. 57056, izsniegta 23.03.1998.    

            Rīga); 

1996.g. kursi „Datoru operators”(apliecības Nr. 056,  

             izdota 22.05.1966); 

1996.g. kursi “ Attīstošās mācīšanas metodika “  

            (apliecība izsniegta 02.03.1996. reģistrācijas Nr.  

            96112. Rīga); 

1996.g. kursi “ Vispārīgā bioloģija“ ( apliecības Nr.  

             1019, izsniegta 15.10. 1996. Daugavpils) 

13. Valodu prasmes Latviešu, krievu, vācu, angļu (ar vārdnīcas palīdzību). 

14. Cita papildus informācija Datorprasmes – Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point 
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MAKAROVA GAĻINA 

Dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 

 1. Dzimšanas gads un datums                 1952.gada 25.augusts 

2. Dzimšanas vieta                                  Latvija, Ludzas raj., Deglava 

3. Izglītība                                               Augstākā, Latvijas Valsts Universitātes 

                                                                  Juridiskā fakultāte - 1974.g., jurists,  

      Pilna laika studija.                    

5.   Akadēmiskie nosaukumi                    Juridisko zinātņu kandidāte – 1990.g. 

un zinātniskie grādi                               Docente – 1991.g. 

                                                               Tiesību zinātņu doktore – 1992.g. 

           Diploma Nr.C-D 000982 

6.    Nodarbošanās                                       No 1996.g. – Rēzeknes Augstskolas Tiesību  

zinātņu katedras docente; no 2004.g. – Asoc. profesore, 

            No 1974.g. – Rēzeknes juridiskā konsultācija,  

            zvērināta advokāte, 

            No 2001.gada darbojas „Zvērināta advokāta    

           G.Makarovas advokātu birojā” 

7. Zinātniskās publikācijas   Monogrāfijas – 1; 

      Raksti zinātniskajos izdevumos – 10; 

      Raksti žurnālos –3. 

8. Zinātniski – pētnieciskā 

     darbība Procesuāla un neprocesuāla advokāta darbība  noziegumu 

profilaksē. Advokatūra Latvijā un zvērināta advokāta 

procesuālais stāvoklis.  

                                                                Darba un komerctiesības.  

 

 

 

Pārējās zinātniskās  

19



darbības aktivitātes  2003.g. piedalīšanās ar referātiem starptautiskās 

zinātniskās konferencēs Minskā (Baltkrievija), Sankt – 

Pēterburgā (Krievija), Rēzeknē.   

Piedalīšanās Rēzeknes Augstskolas Starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs 2003., 2004.g. 

2005.g.septembrī piedalīšanās ar referātu straptautiskā 

zinātniskā konferencē Daugavpils Universitātē. 

2006.g. novembris Eiropas Savienības Socrates/Erasmus – 

Action 2.2 Teaching staff mobility grant. 

2008.gada 3. – 8.marts Erasmus Programme – teachers 

mobility „Law of Civics”. 

2009.gada 8 – 9 maijā, Starptautiskā zinātniskā 

konference, Rīgā, The Fifth year as European Union 

Member States: Topikal Problems in Management of 

Economics and Law”, referāts „Implementation of Human 

Rights in Legal Relations of Employment”. 

 

9. Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība                           Studiju programmas: 

Piedalīšanās 2.līmeņa augstākās profesionālās studiju 

programmas “Sociālo zinību skolotājs” (2003.g.) izstrādē. 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas:                 

Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības, Advokatūra, 

Komerctiesības, Starptautiskās tiesības,  Bērnu tiesību 

aizsardzība, Pašvaldību tiesības, Civiltiesības (vispārīgā 

daļa, ģimenes tiesības, lietu tiesības, saistību tiesības), 

Eiropas Savienības tiesības. 

Maģistrantūra tiesību zinātnēs:  

Starptautiski tiesiskā cīņa ar terorismu, Policijas tiesības, 

Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte. 

Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā. 
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                                                                   Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 14 gadi.  

Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 1200 stundas. 

11. Pārējās studiju procesa                           

aktivitātes                                      No 2002.gada 6.novembra līdz 2003.gada 12.martam  

                                                              apgūta profesionālās pilnveides programma  

                                                              “Augstskolu didaktika”. 

 

12. Sabiedriskās aktivitātes                        Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs 

13. Galvenās publikācijas                   

1. Процесуальная деятельность адвоката по  предупреждению преступлений. Журнал     

“Юстиция”, 1984, Но.15/16, 0,3 п.л. 

2. Проблемы прав на защиту. Таллин, изд. Валгус, 1988, 4 стр. 

3. Процесуалъная деятелъность адвокатуры по предупреждению преступлений. 

Научнопрактическая конференция адвокатов Прибалтийских республик, Рига, 1987, 

0,2 п.л. 

4. Автореферат дисертации. Москва, 1990. «Процессуальная и внепроцессуальная 

деятельность адвоката – защитника по предупреждению преступлений». 

5. 2003.gada 28. – 29.aprīlis Minska, Baltkrievija, VII starptautiskā zinātniskā konference 

„Ekonomikas un vadības problēmas”. Ir zinātniskā publikācija. Referāts „Darba tiesisko 

attiecību tiesiskais regulējums starp darbinieku darba devēju”.  

6. 2003.gada 24. – 27.jūnijs St. Pēterburga, Krievija, Starptautiskā zinātniskā konference 

„Starptautisko tiesību loma jaunos, tautu miera un drošības, nodrošināšanas apstākļos”. Ir 

starptautiskā zinātniskā publikācija. Referāts „Recognition and Enforcement of Foreign 

Courts Decisions in Latvian Republic” („Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana 

Latvijas Republikā”).  

7. Zinātniskā publikācija „Advokatūra vēsturiskā atskatā un tiesu varas pārmaiņu gaidās”. // 

Likums un Tiesības, 5.sējums, Nr.7. (47), 2003.gada jūlijs. 

8. 2003.gada 26.septembris Rēzekne, Latvija, III Starptautiskā zinātniskā konference 

„Jaunatnes tikumiskās audzināšanas vieta sabiedrības integrācijas procesā”. Referāts 

„Jauniešu tikumiskās audzināšanas kriminoloģiskie aspekti”. Ir starptautiskā zinātniskā 

publikācija.  
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9. 2003.gada 2. – 5.decembris Maskava, Krievija, Starptautiskā konference „Par Pasaules 

Okeāna problēmām”. Referāts „Jūras tiesību tiesiskie aspekti jaunā Latvijas Republikas 

Jūras kodeksā skatījumā”. Ir starptautiskā zinātniskā publikācija.  

10. 2004.gada 4. – 5.marts Rēzekne, Latvija, Starptautiskā zinātniskā konference. Referāts 

„Advocates legal status” („Advokāta tiesiskais stāvoklis”). Ir starptautiskā zinātniskā 

publikācija. 

11. 2006.gada 9.oktobris Latvija, Daugavpils Universitāte, Starptautiskā zinātniskā konference. 

Referāts „Zvērināta advokāta darbība pārkāpumu novēršanas jomā”. Ir publikācija krājumā. 

12.  2006.gada 02. – 03.novembris piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Cilvēks. 

Sabiedrība. Drošība 2006” – Globālie izaicinājumi un draudi – pretdarbības problēmas”. Ir 

sertifikāts. 

13.  2007.gada 26.novembrī, Latvijā, RAS., Zinātniskā – praktiskā konference „Tiesiskums un 

ētika tiesībsargājošo iestāžu darbībā”. Referāts „Advokāta ētikas jautājumi”. 

14. 2008.gada 3. – 8.marts Erasmus Programme – teachers mobility „Law of Civics”. 

15. 2008.06.03. Starptautiskā zinātniskā konference Lietuvā, Utena, ar referātu „Defense of 

Children Rights”. Ir publikācija krājumā. 

16. 2008.07.03. Starptautiskā konference „21.gs. jaunatne – ģimene, izglītība, karjera”. „Vecāku 

un bērnu savstarpējo pienākumu tiesiskais regulējums”. Ir publikācija krājumā. 

17.  2008.29.05 Starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās 

problēmas”. Ar referātu „Bērnu tiesību regulēšana Latvijā”. Ir publikācija krājumā. 

18. 2009.gada 8 – 9 maijā, Starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, The Fifth year as 

European Union Member States: Topikal Problems in Management of Economics and Law”, 

referāts „Implementation of Human Rights in Legal Relations of Employment”. Ir 

publikācija krājumā. 

19. 2009.gada 29.-30.maijā, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēka tiesību un 

brīvību realizācijas aktuālās problēmas”, Rīgā, STA ar referātu „Cilvēka tiesības uz juridisko 

palīdzību”. Ir sertifikāts. 

20. 2010.gada 24.martā, Zinātniski praktiskā konferencē „Bērnu tiesību nodrošināšanas 

problēma”, Rēzeknes Augstskola ar referātu „Bērnu tiesību aizsardzība Latvijā”. Ir 

sertifikāts. 
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21. 2010.gads 23. – 24.aprīlī, 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesību attīstība 

ekonomiskās krīzes apstākļos”, Rīgā, Latvijā, STA ar referātu „Atsevišķu komercdarījumu 

veidu tiesiskais regulējums”. Ir sertifikāts. 

22. 2010.gads 22. – 23.jīlijā Juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā – reformas attīstība un labākā 

pieredze, Rīgā, Latvijā dalība seminārā – ir sertifikāts. 

23. 2010.gads 29.septembrī „Tiesnešu kompetences paaugstināšana bērnu tiesību aizsardzības 

jomā un vardarbības gadījumu ģimenē samazināšanā”. Latvijā. Dalība seminārā – ir 

sertifikāts. 

24. 2010.gads 26. – 27.novembris Starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas”. Daugavpils Universitāte. Ar referātu „Ģimenes attiecību tiesiskais 

regulējums mūsdienu skatījumā”, ir sertifikāts (būs publikācija).  

14. Valodu prasmes                            latviešu, krievu, vācu un angļu (ar vārdnīcu).                                                    

15. Cita papildus informācija           pieredze praktiskajā darbā advokatūras jomā – 32 gadi.                                  

Rēzeknē 12.05.2012.                                                 
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

 Vārds, uzvārds Andris MARTINOVS 

 

Dzimšanas gads un 

datums 

 

1964.gada 19.maijs 

 

Dzimšanas vieta 

 

Rēzeknes novads, Malta 

 

Izglītība 

 

 

1989.g. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas 

fakultāte un iegūta kvalifikācija: fiziķis- pasniedzējs, diploms PB Nr. 

158306, izdots 15.06.89., Rīgā 

  

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

 

2006.g. 25.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvēta doktora 

disertācija, iegūts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) 

mehānikas nozares materiālu mehānikas un pretestības apakšnozarē, 

doktora diploms D Nr.0061, izdots 06.06.2006., Rīgā. 

 

1995.g. pabeigta Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 

maģistratūra un iegūts fizikas maģistra grāds, diploms Nr. 001093, izdots 

20.06.1995., Rīgā. 

 

Nodarbošanās 

 

 

 

no 2008.g. asociētais profesors Rēzeknes Augstskolā; zinātnes nozare- 

mehānika; apakšnozare- materiālu mehānika un pretestība; 

no 2008.g. vadošais pētnieks Rēzeknes Augstskolas Latgales ilgtspējīgās 

attīstības pētnieciskajā institūtā; 

no 2008.g. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Mehatronikas 

laboratorijas vadītājs; 

no 2007.g. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas “Mehatronika” direktors RA; 

2003.- 2008.g. RA Dabas un inženierzinātņu katedras docents; 

2006.- 2007.g. RA Zinātnes daļas vadītājs; 

1996.- 2004.g. RA Inženieru fakultātes dekāna p. i.; 

1993.- 2003. g. RA Dabas zinātņu katedras lektors; 

1989.- 1999. g. Maltas 1. vidusskola, fizikas un datorzinību skolotājs; 

1989.- 1998. g. Maltas 1. vidusskolas direktora vietnieks informātikas 

jautājumos; 

1995.-1998. g. Rēzeknes rajona fizikas skolotāju metodiskās apvienības 

vadītājs. 

 

Zinātniskās 1. Martinovs A, Igavens A, Kovals E, Viba J, Megill W (2010) Method for 
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publikācijas producing models of living objects from elastomers // Scientific 

proceedings of Riga Technical University. 6. Series. Transport and 

engineering. Mechanics. Volume 33: 61.-65.  

2. Martinovs A. Gonca V. (2009) Descriptive model of sliding friction 

processes. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical 

Conference „Environment. Technology. Resources”, June 25-27, 2009, 

Rezekne. Volume 2: 227-233.  

3. Martinovs A., Gonca V. (2008) Research of rigidity of the flat rubber 

shock-absorber at external axial harmonious loading. Scientific 

proceedings of Riga Technical University. 6. Series. Transport and 

engineering. Mechanics. Volume 28: 171-178. ISSN 1407-8015. 

4. Martinovs A., Gonca V. (2007) Researches of Dielectric Properties of 

Tires in Aging Process. Scientific proceedings of Riga Technical 

University. 6. Series. Transport and engineering. Mechanics. Volume 

24: 154-158.  

5. Martinovs A. (2007) Mechanical and Electrical Identification of Rubber 

Parameters. Scientific proceedings of Riga Technical University. 6. 

Series. Transport and engineering. Mechanics. Volume 24:159-166. 

6. Martinovs A., Gonca V. (2006) Method of Forecasting of Mechanical 

Properties and Durations of Service Life of Details from Rubber. 

Proceedings of the 5th International Conference of DAAAM Baltic, 

"Industrial Engineering – Adding Innovation Capacity of Labour Force 

and Entrepreneur", 20-22 April 2006, Tallinn, Estonia / ed. by 

R.Kyttner. – Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006. – P.279-

284. 

7. Martinovs A. (2005) Elastomēru mehānisko īpašību prognozēšana uz 

paātrināto eksperimentu pamata: promocijas darbs. RTU. Transporta un 

mašīnzinību fakultāte. Mehānikas institūts; zin. vad. E.Lavendelis, 

V.Gonca. 

8. Martinovs A. (2005) Forecasting of Mechanical Properties of 

Elastomers on the Basis of Accelerated Tests: Summary of Doctoral 

Thesis. RTU. Faculty of Transport and Mechanical Engineering. 

Institute of Mechanics; scientific supervisors E.Lavendelis, V.Gonca. 

9. Martinovs A., Gonca V. (2004) A Rubber Fall Model for Yield 

Deformation. International Conference on Bionics and Prosthetics, 

Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 

2004), Varna, Bulgaria, June 14-15, 2004 : Proceedings of the 4th 

Baltic-Bulgarian Conference. - Riga : RTU, 2004. – Volume 4: 47-50. 

10. Мартинов А., Гонца В. (2004) Исследование механических свойств 
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и диэлектрической проницаемости резины в процессе старения. 

International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and 

Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2004), Varna, 

Bulgaria, June 14-15, 2004 : Proceedings of the 4th Baltic-Bulgarian 

Conference. - Riga : RTU, 2004. – Volume 4: 41-46. 

11. Martinovs A. (2002) Gumijas reoloģiska modeļa parametru noteikšana/ 

Parameter Determination for the Reological Rubber Model. Scientific 

proceedings of Riga Technical University. 6. Series. Transport and 

engineering. Mechanics. Volume 7: 65-70. 

12. Martinovs A. (2002) Par gumijas kalpošanas laika prognozēšanu. 

Referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”, Rēzekne. 

13. Martinovs A., Kangro I. (2001) Korelācijas pētījumi starp gumijas 

mehāniskiem un elektriskiem raksturlielumiem. Referāts 2. Pasaules 

Latviešu Zinātnieku kongresā. 

 

Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

 

Materiālu (elastomēri, plastmasas, nanopārklājumi) mehānisko un 

elektrisko īpašību izpēte 

 

Pārējās zinātniskā 

darba aktivitātes 

 

1. No 01.03.2010. darbs LZP sadarbības projektā „Rūpniecisko 

izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo 

pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” Nr.10.0009; 2011.gadā 

zinātniskā apakšprojekta „Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko 

procesu ekoloģiskās drošības modelēšana un novērtējums” vadīšana; 

2010.gada decembrī šī projekta ietvaros eksperimentu sērijas veikšana 

Jade Hochschule Vācijā. 

2. No 25.10.2008. līdzdalība „Baltic Sea Region Programme 2007-2013. 

INTERREG III B. From theory and plans to eco-efficient and 

sustainable practices to improve the status of the Baltic Sea – 

WATERPRAXIS”;  

3. 2009.gads. Līdzdalība RTU pētniecības projektā „Robotizētas zivs 

kustības pētījumi”; Nr.FLPP-2009/46; projekta vadītājs prof. 

Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība. 

4. 2008.gads. Līdzdalība IZM- RTU projektā „Armētu elastomēru 

(gumijas) izstrādājumu komplekso mehānisko īpašību identifikācija un 

jaunu struktūru sintēze”; projekta vadītājs prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis 

Vība. 

5. 2006.gads. Līdzdalība IZM zinātniskajā projektā „Cilvēku ar kustības 

traucējumiem pārvietošanas ierīču analīze un sintēze”; RTU; projekta 

vadītājs prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība. 

6. 01.12.2004.- 01.12.2005. Darbs Eiropas Sociālā fonda Nacionālās 

programmas “Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un 

pēcdoktorantūras pētījumiem” projektā “Atbalsts RTU doktorantūras 
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attīstībai”. 

7. 01.05.2005.- 03.06.2005. Doktora disertācijas eksperimentālās daļas 

izstrāde Vilhelmshāvenes augstskolā (Fachhochschule Oldenburg/ 

Ostfriesland/ Wilhelmshaven) Vācijā. 

8. 21.03.2007.- 23.03.2007. Apmācības darbam ar universālo stiepes 

mašīnu Zwick-150 firmā Zwick/Roell Ulmē Vācijā. 

9. Darbs IZM zinātnisko projektu konkursa rezultātu Vērtēšanas komisijā 

Rēzeknes Augstskolā 2007.,2008.g. 

10. Darbs Rēzeknes Augstskolas Zinātnisko pētījumu programmu (grantu) 

konkursa projektu vērtēšanas komisijā 2007./2008. studiju gadā. 

 

Mācību metodiskās 

publikācijas 

1. Daugulis P., Kangro I., Martinovs A., Morozova I. Augstākā 

matemātika, statistika un matemātiskā modelēšana inženierzinātņu 

studentiem : mācību līdzeklis / Rēzeknes Augstskola. Inženieru 

fakultāte - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 655 lpp. 

2. Martinovs A. Laboratorijas darbi cieta ķermeņa fizikā.- Rēzekne: RA 

Dabas zinātņu katedra, 2004.- 32 lpp. 

 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Studiju programmas: 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

“Mehatronika”; 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

“Vides inženieris”; 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

“Programmēšanas inženieris”; 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Būvniecība”;  

augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Vides 

aizsardzība”. 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 

 

Studiju kursi: 

Materiālzinības, Mehānika, Plūsmu mehānika un hidraulika, Hidrauliskā 

piedziņa, Elektrotehnika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa, 

Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas, Datorprogrammas 

inženiermehānikā (Comsol); Fizika, Būvfizika. 

 

Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

Sagatavoti 12 kvalificēti inženieri (vadīti inženieprojekti un bakalaura 

darbi). 

Sagatavoti 10 maģistri vides aizsardzībā (vadīti maģistra darbi). 

Tiek vadīts 1 promocijas darbs 

 

Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

 
1. 14.03.2011.- 01.04.2011. Apmācība CNC metālapstrādes darbgaldu 

programmēšanā (CNC Programming Turning, Milling: Sinumerik 840D, 

Heidenhein TNC430) un iestatīšanā ražošanas uzņēmumā EMCO MAIER 

Ges.m.b.H. Austrijā. 
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2. 2007.- 2011. Tehnisko specifikāciju sagatavošana Rēzeknes Augstskolā 

ERAF projekta ietvaros izveidojamajām Fizikas, Elektrotehnikas, 

elektronikas un elektriskās piedziņas, Mehatronikas, CAD/CAE/CAM, 

Materiālu mehānisko pētījumu laboratorijām un Mehāniskajai darbnīcai. 

3. 02.05.2010.-08.05.2010. Pieredzes apmaiņa ERASMUS projekta ietvaros 

Mehatronikas studiju programmas realizēšanā Jade Hochschule, Vācijā; 

līdzdalība starptautisko robotu sacensību „Design Challenge 2010” žūrijas 

komisijā; 

4. 01.11.2006.- 30.06.2008. darbs projektā "Matemātikas studiju metodiskā un 

tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA"; 

līguma Nr./ 2006/ 0256/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 06/ APK/ 3.2.3.2./ 0100/ 0160;  

5. 02.06.2008.- 07.06.2008. Nodarbību vadīšana ERASMUS projekta ietvaros 

Oldenburgas/ Austrumfrīzijas/ Vilhelmshāvenes augstskolā (Fachhochschule 

Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven) Emdenē Vācijā; tēma- 

„Multifizikālo procesu datormodelēšanas programmas Comsol izmantošana 

temperatūras, mehānisko spriegumu un deformācijas lauku aprēķinos”; 

6. 01.04.2008.- 03.04.2008. Starptautiskās elektrotehnikas un elektronikas 

izstādes „AMPER 2008” Prāgā Čehijā apmeklēšana; specifikāciju 

sagatavošana elektrotehnikas, elektronikas, energoeletronikas un automātikas 

laboratoriju izveidošanai Rēzeknes Augstskolā; 

7. 03.12.2007.- 06.12.2007. Starptautiskās presformu ražotāju izstādes 

„EuroMold” Frankfurtē-pie-Mainas Vācijā apmeklēšana; specifikāciju 

sagatavošana metālapstrādes un plastmasu apstrādes tehnoloģiju laboratoriju 

izveidošanai Rēzeknes Augstskolā; 

8. 07.05.2007.- 12.05.2007. Nodarbību vadīšana ERASMUS projekta ietvaros 

Oldenburgas/ Austrumfrīzijas/ Vilhelmshāvenes augstskolā (Fachhochschule 

Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven) Vilhelmshāvenē Vācijā; tēma- 

„Multifizikālo procesu datormodelēšanas programmas Comsol izmantošana 

temperatūras, mehānisko spriegumu un deformācijas lauku aprēķinos”; 

9. 24.04.2007.- 26.04.2007. Specifikāciju sagatavošana CAM laboratorijas 

izveidošanai Rēzeknes Augstskolā CNC iekārtu ražošanas uzņēmumā EMCO 

Zalcburgā Austrijā; 

10. 2005.g.novembrī pieredzes apmaiņa Leonardo projekta ietvaros Minsteres 

universitātē Vācijā, studiju kursa “Bionika” ieviešanai RA; 

11. 2000.g.augustā augstskolu vasaras kursi “Net Building”  (Ekological waste 

water treatment, ekological building, webdesign), Västra Nylands augstskola, 

Karja, Somija;  
Valodu prasmes Latviešu, krievu, vācu, nedaudz angļu. 

01.05.2012.                                 
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

 

 
 Vārds, uzvārds Pāvels NARICA 

Dzimšanas gads un 

datums 

1962.gada 13.decembris 

Dzimšanas vieta S-Pēterburgā 

Izglītība 

 

1986.g. absolvēta Rīgas politehniskā institūta Radiotehnikas fakultāte un 

iegūta kvalifikācija: radioinženieris; 

diploms ЛВ Nr.127941, izdots 28.06.86., Rīgā; 

2009.gadā iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un 

telekomunikācijas fakultātes doktorantūrā 

  

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

 

2005.g. pabeigta  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas maģistratūra un iegūts profesionālais maģistra 

grāds uzņēmējdarbības vadībā , diploms PDA Nr. 0601, izdots 

31.03.2005., Rīgā. 

 

 

Nodarbošanās 

 

 

No 2009.g. Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta tehnoloģiju 

pārneses koordinators 

no 2007.g. RA Inženieru fakultātes Dabas un inženierzinātņu katedras 

lektors 

no 2005.g. NVA lektors 

Līdz 2008.g. RSF Kandela, izpilddirektors, inženieris 

Līdz 1988.g.Rīgas rūpnīca „Medtehnika”, inženieris 

Līdz 1986.g Rēzeknes sakaru mezgls, elektromehāniķis 

 

Zinātniskās publikācijas „Polikristālisko ferītu caurlaidības izmeklēšanā augstas frekvences”  

Konference „Vide.Tehnoloģija.Resursi”, RA, 2011 

Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

Ferītu magnētisko spektru izmaiņu apriora noteikšana pie darba režīmu 

faktoru izmaiņām.  

LV patents 2011g „Ar UV stariem mīksto rotaļlietu antibakteriālās 

apstrādes iekārta” 

 

Pārējās zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Stenda referāts „Raujamās mašīnas ZWICK/ROELL pielietojums 

būvmateriālu īpašību izpētē”. Konference „Vide.Tehnoloģija.Resursi”, 

RA, 2009. 
 

Mācību metodiskās 

publikācijas 

P.Narica „Metroloģijas pamati, laboratorijas darbi, metodiskie materiāli” 

ar Prof. Dr. Dietmar Windisch Jade-Hochschule recenziju. 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Studiju programmas: 

 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programma “Mehatronika”; 

 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programma “Vides inženieris”; 
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 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programma “Programmēšanas inženieris”; 

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Būvniecība”; 

Studiju kursi: 

Metroloģija, Energoelektronika, Elektrotehnika, Fizika, Būvfizika 

Elektrotehnika, Metroloģijas pamati, Fizika, Būvfizika, Elektronika, 

Uzņēmumu enerģētika un energoapgāde 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

 

Pārējās studiju 

 procesa aktivitātes 

Jade Hochschule, Vācija. Nodarbību vadīšana ERASMUS programmas 

ietvaros 02.05.2011.-08.05.2011, Vācija. „Besonderheiten der Benutzung 

der Treiber MOSFET und IGBT“ im  Basiskurse Leistungselektronik 

 

Jade Hochschule, Vācija. Nodarbību vadīšana ERASMUS programmas 

ietvaros 02.05.2010.-08.05.2010, Vācija. „Laborausstattungsgebrauch im 

Lernprocess des Basiskurses Metrologie“ 

 

Valodu prasmes Latviešu, krievu, vācu, nedaudz angļu. 

 

22.06.2012.   

 

Pāvels Narica                                      
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds   Gotfrīds Noviks 

 

2. Dzimšanas gads   1935.gads 15.septembris 

un datums  

 

3. Dzimšanas vieta  Latvija, Ludza 

 

4. Izglītība   Augstākā, Ļeņingradas Kalnrūpniecības institūts –  

1959.g. -kalnrūpniecības inženieris. 

 

5. Akadēmiskie nosaukumi LR profesors vides zinātnē – 1998.g.,2005.g. 

un zinātniskie grādi  Habilitētais doktors ģeoloģijā – 1995.g. 

    Profesors iežu fizikā un procesos  –  no 1973.g. 

    Tehnisko zinātņu doktors – 1970.g. 

    Docents  iežu fizikā – 1965.g. 

    Tehnisko zinātņu kandidāts – 1965.g. 

 

                 6.Nodarbošanās                       No 01.09.2010.g. – Profesors , dabas un inženierzinātņu  

                                                katedras vadītājs; 

                                               2006 – 2010.g. - Profesors , dabas un inženierzinātņu  

                                                katedras vadītājs;    Latgales ilgtspējīgās  

                                               attīstības pētnieciskā institūta direktors; 

                          2002-2008.g.   –    Rēzeknes   Augstskolas    prorektors 

zinātniskajā darbā, profesors, Dabas zinātņu katedras vadītājs; 

1994.2002.g. –  Rēzeknes Augstskolas prorektors mācību 

darbā, profesors, Dabas zinātņu katedras vadītājs;  

1987.1994.g. – Ķīmijas katedras vadītājs, Maskavas 

kalnrūpniecības universitāte, Krievija; 

1976.1987.g. – Iežu fizikas katedras profesors, Maskavas 

kalnrūpniecības institūts, Krievija; 

1973.1976.g. – Ģeofizikas katedras profesors, Kabulas 

politehniskais institūts, Afganistāna; 

1971.1973.g. – Iežu fizikas katedras profesors, Maskavas 

kalnrūpniecības institūts, Krievija;  
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1965.1971.g. – Iežu fizikas katedras docents, Maskavas 

kalnrūpniecības institūts, Krievija; 

1963.1965.g. – Iežu fizikas katedras asistents, vecākais 

pasniedzējs, Maskavas Kalnrūpniecības institūts, Krievija; 

1961.1963.g. – aspirants, Maskavas Kalnrūpniecības institūts, 

Krievija; 

1959.1961.g. – meistars, inženieris-ģeologs, Brocēnu cementa 

- šīfera kombināts, Latvija; 

1953.1959.g. – students, Ļeņingradas kalnrūpniecības institūts, 

Krievija. 

 

6. Zinātniskās publikācijas Monogrāfijas – 9 

Raksti zinātniskajos izdevumos – 170 

Autorapliecības – 25 

Valsts standarti – 12 

Konferenču tēzes – 67 

Zinātniskās atskaites par izpildītiem zinātniski - praktiskiem 

pasūtījumiem – 47 

 

7. Zinātniski – pētnieciskā  1.  Iežu  fizika,  fizikāli - ķīmisko īpašību  un  procesu 

            darbība kompleksā izpēte, pasportizācija un prognoze.  

2. Elektromagnētisko un termisko lauku iedarbības procesi uz 

minerālvielām to kompleksās pārstrādāšanas nolūkos. 

3. Minerālvielu kompleksa un racionāla izmantošana. 

4. Vides aizsardzības kompleksās problēmas , racionāla 

resursu izmantošana, ekotehnoloģijas attīstības 

likumsakarības. 

5. Atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanas optimizācija. 

6.Starptautiskā Eiropas –Latīņamerikas universitāšu projekta 

atjaunojamās enerģijas jomā JELARE vadītājs no Latvijas 

puses (2008-2011). 

7. Piedalīšanās Starptautiskās Baltijas jūras reģiona 

programmas  projektā WATERPRAXIS(2009-2012) 

Leonardo da Vinči  programmas projektā degradēto teritoriju 

jomā  BRIBAST(2009-2011). 

 

8. Zinātnisko kadru   29 zinātņu kandidāti, 2 tehnisko zinātņu doktori,  pašlaik 

      sagatavošana                                                 3 doktoranti , 12 maģistri un maģistranti  .    
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9. Pārējās zinātniskās  Starptautiskās    Ūdens    federācijas    (WEF)  biedrs, 

      darbības aktivitātes ekoloģiskās komitejas un ekoloģiskās  izglītības komitejas 

loceklis (no 1996.g.). 

Ņujorkas zinātņu akadēmijas loceklis (no 1995.g.) 

Starptautiskās Krioģenezes akadēmijas 

korespondētājloceklis(no 2001.g.), 

 UNESCO Starptautiskā Inženieru izglītības centra 

konferences sekcijas priekšsēdētājs, 1997.g., Melnburnā, 

Zielonagoras tehniskās universitātes konferences orgkomitejas 

loceklis, 1998.g.  

LR Zinātnes padomes programmas “Latgales sociālo- 

ekonomiskās attīstības optimizācija” apakšprogrammas 

vadītājs (1997.2002.g.) 

Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: pēdējo 6 gadu laikā 

-   Latvijā - Rēzekne ,Rīga, Jelgava ,Ārzemēs - Maķedonija , 

Turcija(Antalja) ,  Zviedrija (Kalmāra ) ,u.c.  

 8 Starptautisko zinātnisko konferenču “Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” ( no 1997.g.) orgkomiteju priekšsēdētājs un referātu 

krājumu atbildīgais redaktors.  

12 zinātnisko konferenču “Fizikāli - ķīmiskie procesi un iežu 

fizika” orgkomitejas loceklis, sekciju vadītājs 

(1965.1992.g.).  

Zinātniskās problēmlaboratorijas iežu fizikā un ķīmijā vadītājs 

(1969.  1994.g.)  

Zinātniskās lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas 

vadītājs (no 1997.g.). 

RA Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta 

direktors – no 2006.g. 

 

10. Mācību - metodiskās  Mācību grāmatas –19,  

                   publikācijas                                ( pēdējā- „Vides inženiera tezaurs”-2006)                 

                Laboratorijas darbu praktikumi, „Uzdevumu  

krājumi – 8, (pēdējie ”Uzdevumu krājums  

 vides inženierzinātņu kursos”, RA,2006,  RTU, 2008))                                                                                                                                                 

Mācību metodiskie norādījumi – 12 

 

11. Mācību-metodiskā un Studiju programmas: 

                   pedagoģiskā darbība „Kalnrūpniecības inženieris - fiziķis”, „Kalnrūpniecības fizikāli 

- tehniskie procesi”, „Vides aizsardzības inženieris – 

ekotehnologs”, „Vides zinātņu bakalaurs”, profesionālā 

bakalaura programma „Vides inženieris”, Profesionālā maģistra 

studiju programma „Vides aizsardzība”, Doktora studiju 

programma „Vides inženierzinātne”. 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

“Iežu fizika”, “Derīgo izrakteņu ieguves fizikāli -tehniskie 

procesi”, “Minerālizejvielu kompleksa un racionāla 

pārstrādāšana”, “Derīgo izrakteņu bagātināšanas fizikāli – 

ķīmiskās metodes”, “Vides inženierģeoloģija”, “Grunts 

mehānika un pamati”, “Ekoloģijas pamati”, “Vides aizsardzība”, 
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“Degradēto teritoriju atjaunošana”, “Ekotehnoloģijas pamati”, 

“Dabas resursi”, „Ilgtspējīgā attīstība un dabas resursi”, u.c. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 48 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 1000 stundas. 

 

 

12. Akadēmiskā personāla un   No 2000.g. sagatavoti 12 maģistri,18profesionālie   

profesionālās kvalifikācijas       bakalauri, 29  vides inženieri. Pašlaik tiek vadīti 3                                                                        

.         speciālistu sagatavošana            doktoranti, 4 maģistranti , 2 diplomandi 

 

13. Pārējās studiju procesa Lekciju     lasīšana     LU    maģistrantiem,     Jovaskilas 

                   aktivitātes Universitātē Somijā,   Zeļona Goras universitātē –Polija , , 

piedalīšanās maģistra eksāmenu komisijā LU,lekcijas maģistra 

studiju programmā Daugavpils Universitātē , Tallinas tehniskajā 

universitātē – Igaunija, Gabrovas tehniskajā universitātē –

Bulgārija . 

Lasītas lekcijas daudzās bij. PSRS augstskolās, Vācijā, 

Ungārijā, Bulgārijā.  

Kvalifikācijas paaugstināšana katrus piecus gadus Maskavas 

zinātniskajās un mācību iestādēs, uzņēmumos u.c. Pašlaik 

paaugstināta kvalifikācija datorkursos, augstskolu didaktikā , 

lietvedībā, projektu sagatavošanā, Baltijas jūras reģiona valstu 

universitātē . 

Iegūts sertifikāts radošo inženierproblēmu risināšanas 

tehnoloģijā TRIZ. 

Iegūti divi sertifikāti  ES 7 Ietvara programmu izstrādes apguvē  

,u.c. 

 

14. Sabiedriskās aktivitātes Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes  

loceklis, Latvijas Zinātnieku sabiedrības padomes loceklis , 

           Vides un reģionālās attīstības  ministrijas Vides zinātnes un 

izglītības  padomes loceklis 

         Studiju programmu ģeoloģijā, ģeogrāfijā un vides zinātnē    

Latvijas universitātē akreditācijas  eksperts, RTU doktorantūras studiju 

programmas Materiālzinātnē akreditācijas eksperts, LLU studiju 

programmas Ģeodēzija  akreditācijas eksperts ,  LU  studiju programmas 

Ģeogrāfijas un dabas zinību skolotājs, maģistra studiju programmas 

Darba vides aizsardzība un ekspertīze akreditācijas eksperts 

,starptautiskā žurnāla „International Journal of Sustainability in Higher 

Education”  recenzents.  

Doktora disertāciju oponents  Tallinas Tehniskajā universitātē (3 

disertācijas- 2006-2011) Latvijas universitātē(2010.) , Latvijas 

lauksaimniecības universitātē (2008). 

 

15. Goda nosaukumi,              Medaļas  “Šahterskaja  slava”  II un  III pakāpes;   

apbalvojumi “Darba veterāns”; 2 sudraba, 3 bronzas medaļas PSRS 

tautsaimniecības panākumu izstādēs; zīme “Nopelniem bagātais 

PSRS izgudrotājs”; PSRS Augstākās izglītības ministrijas, citu 

ministriju goda raksti; iekļauts grāmatās “Who’s Who in 

Science and Engineering”, “Marquos Who’s Who”, LR grāmatā  

„Kas ir kas Latvijā” ,  LR Ministru prezidenta pateicības 
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raksts(2006),  Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti (pēdējais 

2010). 

 

16. Galvenās  monogrāfijas  un publikācijas  

1. Г.Я.Новик.М.Г.Зильбершмидт,Управление  свойствами пород в 

процессах горного производства, М.,ЛКИ, 2010   ,224 lpp 

2. В.В.  Ржевский,    Г.Я.  Новик.    Основы   физики горных 

пород. M., ЛИБРОКОМ,     2010  ,360 lpp. 

3. G.Noviks , A.Zorins , Chapter 7 . LATVIA . Krājumā : Renewable 

Energy Market Needs .A perspective from Europe and Latin America . 

JELARE Project, Palhoca , UNISUL ,Brazilia, 2010 , pp. 157-177 

4. B.В.  Ржевский,    Г.Я.  Новик.    Основы   физики 

горных пород. Издания 1965, 1967, 1972, 1976, 1984 г.г. – М.: 

Недра, стр. 320-400 (5 pārstrādātie un pilnveidotie izdevumi 

                                                 Tulkota angļu, vjetnamiešu, ķīniešu, gruzīnu valodās.) 

5. Г.Я. Новик, С.В. Ржевская.  Физико –техническое обеспечение             

горного  производства. – М.: Наука, 1995, стр.256. 

6. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород. – М.: 

Недра, 1975. 

7. G.Noviks. Ekotehnoloģijas pamati.- Rēzekne , Rēzeknes Augstskola , 

2002,243 lpp. 

8. G.Noviks , A.Skromulis . Gaisa vides kvalitātes monitoringa     
pilnveidošana . “VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences  
„Vide.Tehnoloģija. Resursi.”materiāli , Rēzekne ,2009. ISSN 1691-5402 
,lpp.273-28.                                      

9.   E.Čubars , G.Noviks  Lubānas ezera niedru resursu izvērtēšana  un   to 

                                                            izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums. “ 

  VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide . 

Tehnoloģija. 

Resursi.”materiāli , Rēzekne ,2009, ISSN 1691-5402. lpp. 66-73               

                                                         materiālu krājums  , Rēzekne , 2007. ISSN 1691-5402. lpp. 87-101 

9. A.Skromulis , G.Noviks. Light Air Ion  Concentration and  

                                                  Meteorological Factor Change in Rezekne city , Latvia . 

                                                Journal of Environmental Biology  ISSN 0184-8704 , Lucunow , 

                                                 India (pieņemts publikācijai ) . 

 

17. Valodu prasmes             Latviešu  -  brīvi,  krievu  –  brīvi,  angļu  –  sarunu  un  

    speciālās savā nozarē literatūras līmenī. 

 

18. Cita papildus informācija    Praktiskā  pieredze pētniecisko vides ekspedīciju organizēšanā 

un vadīšanā. 

 

 

 

10.06.2012.     __________________G.Noviks   

                                                                          paraksts 
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

 Vārds, uzvārds Staņislavs PLEIKŠNIS 

 

Dzimšanas gads un 

datums 

1959.gada 12.aprtīlis, 

 

Dzimšanas vieta Rēzekne 

Izglītība 

 

1990.gadā absolvēts Rīgas Tehniskās universitātes pilns kurss 

“Rūpniecības un civilās celtniecības” specialitātē.  

Piešķirta inženiera – celtnieka kvalifikācija. 

Diploms: TB Nr.983856. 

 Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

mācos  RA inženieru fakultātē profesionālā maģistra studiju programmas 

„Vides aizsardzībā”   

 

Nodarbošanās 

 

 

No 2010.g.                  vieslektors Rēzeknes augstskolā,              

10.2003.-03.2009. Apsaimniekošanas metodoloģijas nodaļas vecākais 

konsultants valsts aģentūrā „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu 

aģentūra”, 

    

10.2001.-10.2003. Vecākais inženieris būvfirmā SIA „Ceļi un tilti” 

 

05.2001.-10.2001. Asfaltbetona rūpnīcas vadītājs būvfirmā SIA „Ceļi 

un tilti” 

    

06.1997.-05.2001. Laboratorijas vadītājs būvfirmā SIA „Ceļi un tilti” 

 

07.1994.-11.1996. Priekšsēdētāja vietnieks tehniskajos jautājumos  

Rēzeknes rajona patērētāju biedrību savienībā, vēlāk pārdēvēta par 

kooperatīvu sabiedrību „Rēzeknes KS” 

Atbrīvots no darba sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu 

 

09.1992.-07.1994. Galvenais inženieris Rēzeknes rajona patērētāju 

biedrību savienībā 

 

10.1988.-03.1992. 2.kategorijas darba drošības inženieris Rēzeknes 

vispārējā teritoriālā celtniecības trestā, vēlāk pārdēvēts par Rēzeknes 

Valsts celtniecības uzņēmumu. Atbrīvots sakarā ar darbinieku skaita 

samazināšanu 

 

07.1982.-10.1988. Inženieris darba drošībā Rēzeknes ražošanas 

tehnoloģiskās komplektācijas pārvaldē. Atlaists sakarā ar pārvedumu 

 

09.1980.-07.1982. Tehniķis – inventarizators Rēzeknes tehniskās 

inventarizācijas birojā. Atlaists sakarā ar pārvedumu 
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Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

2011.gadā Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV 0044 „Vides 

zinātnes studiju satura un studiju materiālu izstrāde „Latgales reģionālajā 

konferencē „Vides izglītība ilgtspējīgai sabiedrībai”. 

 

2011.gadā Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, 

tēma: „E-vides MOODLE praktiskā pielietošana”, 10 stundas. 

 

2009.gadā Angļu valoda ar priekšzināšanām, pieaugušo neformālās 

izglītības programma 150 stundas. 

 

Datormācības kursi mācību centrā „Alfa Pro”. 

 

Valodu prasmes latviešu, krievu – brīvi, angļu  – sarunu valodas līmenī. 

Cita papildus 

informācija 

A un B kategorijas autovadītāja apliecība 

 

03.03.2012. 
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 
VĀRDS, UZVĀRDS  

Ērika TEIRUMNIEKA 
Dzimšanas gads un 

datums 
1971.gada 20.jūnijs 

Dzimšanas vieta Latvija,Rēzekne 
Izglītība 
 

1994.gadā absolvēta LU Ķīmijas fakultāte un iegūta ķīmiķa kvalifikācija 

(diploms Nr. 105245 izsniegts 1994. gada 21.jūnijā, Rīgā) 
 

 Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 
 

1995.gadā  absolvēta  LU  Ķīmijas  fakultātes  maģistratūra  un iegūts   

ķīmijas   maģistra   grāds (diploms   Nr.001128 izsniegts 1995. gada jūnijā, 

Rīgā ) 

Nodarbošanās 

 

 

No 2004. gada Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes dekāne; 

No 2003. līdz 2006. gadam RA Inženieru fakultātes Domes priekšsēdētāja; 

No 2003. Līdz 2011. gadam Valsts robežsardzes koledža (VRK), lektore; 

No 1999. līdz 2006. gadam RA Dabas zinātņu katedras vadītāja vietniece; 

No 1998. līdz 2005. gadam Rēzeknes Ģimnāzija, ķīmijas skolotāja; 

No 1997. līdz 1998. gadam Rēzeknes 1. vidusskola, ķīmijas skolotāja; 

No 1994. gada RA Dabas zinātņu katedra, lektore. 

 

Zinātniskās 

publikācijas 

1. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E. Kūdras izstrāde Latgalē un tās 

izmantošanas perspektīvas.// „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas” starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rēzekne, 

2006. - 469. - 477. lpp. ISBN 9984-779-26-2 

2. Teirumnieks E., Bērziņa-Cimdiņa L., Mālers J., Teirumnieka Ē., Pelčers 

G. Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas pētījumi. // Vide. 

Tehnoloģija. Resursi. 6. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli. – Rēzekne, 2007. – 102. – 107. lpp. ISBN 978-9984-779-54-6 

3. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Klavins M. Using of peat sorbents in 

bivalent metals sorbtion from municipal solid waste landfills leachate. // 

4th International Conference on Thermal Engineering: Theory and 

Applications. - The Petroleum Institute, Abu Dhabi, United Arab 

Emirates, 2009. ISBN 978-9948-03-941-9 

4. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Kļaviņš M., Matisovs I. Study of 

Cr(III), Ni(II) and Tl(I) ion sorption onto peat. // Third Ain Shams 

University International Conference on Environmental Engineering. 

Volume 1, Sanitary and Water Engineering. – Cairo, Egypt, 2009. – pp. 

265. – 273. Mas 23594594-23804331 

5. Noviks G., Teirumnieks E., Lemešenoka N., Matisovs I., Teirumnieka 

Ē., Miklašēvičs Z. Evaluation of brownfields in Latvia. // Environment. 

Technology. Resources. Proceedings of the 7th International Scientific 

and Practical Conference. Volume 1. – Rezekne, 2009. – pp. 185. – 192. 

ISSN 1691-5402 

6. Teirumnieks E., Teirumnieka Ē., Kangro I, Kalis H. The mathematical 
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modeling of metals content in peat. // Environment. Technology. 

Resources. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical 

Conference. Volume 1. – Rezekne, 2009. – pp. 249. – 257. ISSN 1691-

5402 

7. Teirumnieka Ē., Kļaviņš M., Teirumnieks E. Major and trace elements in 

peat from bogs of East Latvia. (pp. 115.-124.) Mires and Peat / Ed. Māris 

Kļaviņš. – Rīga: University of Latvia Press, 2010. – 216 p. ISBN 978-

9984-45-163-3 

8. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Augule S., Matisovs I. Municipal solid 

waste leachate treatment from Cr. // 5th International Conference on 

Thermal Engineering: Theory and Applications. Marrakesh, Morocco. 

May 10-14, 2010. – pp. 472.-477. ISBN 1-894503-937 (Proceedings in 

CD) 

9. Poiša L., Adamovičs A., Platače R., Teirumnieka Ē. Evaluation of the 

factors that affect the lignin content in the reed canarygrass (Phalaris 

arundinacea L.) in Latvia. Bioenergy Techology. 2011.gada maijs. 

10. Mednis M., Matisovs I., Teirumnieka Ē., Martinovs A., Vaļģis G. 

Overview of the river basin management plans in the baltic region under the 

waterpraxis project. // Environment. Technology. Resources. Proceedings of 

the 8th International Scientific and Practical Conference. Volume 1. – 

Rezekne, 2011. – pp. 146. – 151. ISSN 1691-5402 

11. Kangro I., Kalis H., Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Gedroics A. 

Onmathematical Modelling of Peats in Multi-layer Environment. // 9th 

Latvian Mathematical Conference. Proceedings of the 9th Latvian 

Mathematical Conference. – Jelgava, 2012. – pp. 39. 

12. Teirumnieka, Ē., Kangro, I., Teirumnieks, E., Kalis, H. The 

mathematical modeling of metals mass transfer in three layer peat blocks. 

Raksts RA konferences 9th International Scientific and Practical Conference 

“Environment. Technology. Resources”, Rēzekne, June 20-22, 2013,rakstu 

krājumā, 9 lpp. 

13. Kangro, I., Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, E.On 

mathematical modelling of metals distribution in peat. 18th Int. conf.: 

MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS, 4th Int. conf.: 

APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL EXPANSIONS, 

May 27 – 30, 2013 Tartu, Estonia, Raksts konferences  abstraktu krājumā,  1 

lpp. 

 

Zinātniski 

pētnieciskā  

    darbība 

 

Kūdras sorbcijas īpašību pētījumi. 

Pārējās zinātniskā 

 darba aktivitātes 

a. 7.Latvijas matemātikas konferences organizācijas komitejas 

priekšsēdētāja vietniece. 

b. IV, V, VI, VII, VIII, IX starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences “Vide. Tehnoloģija. Resursi.” orgkomitejas locekle. 

c. Starptautiskās zinātniskās konferences "Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas" orgkomitejas locekle. 

d. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Apkārtējās vides, 

tehnoloģiju un dekoratīvo un dārza augu sortimenta optimizācija” 

zinātniskās komitejas locekle. Lietuva. 

e. Darbs zinātniski pētnieciskajos projektos – 4. 

Mācību metodiskā No 1994. gada RA Dabas un inženierzinātņu zinātņu katedras lektore; kursi 
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un 

pedagoģiskā darbība 

: organiskā un analītiskā ķīmija, vides ķīmija un kontrole, vides monitoringa 

sistēma un ĢIS, ilgtspējīgās attīstības koncepcija, ietekmes uz vidi 

novērtējums, vispārīgā ekoloģija, būvmateriāli, būvķīmija, vides 

aizsardzības pamati; 

VRK: vides aizsardzība. Visiem studiju kursiem izstrādātas programmas.  

 

Darbs izglītības kvalitāti paaugstinošos projektos - 5 

Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas  

speciālistu 

sagatavošana 

Sagatavoto bakalauru un augstākās kvalifikācijas speciālistu skaits – 78, 

maģistri – 24. 

Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

2011.g. lekciju lasīšana gabrovas Tehniskajā Universitātē (Bulgārija). 

2010.g. lekciju lasīšana Utenas koledžā (Lietuva). 

2009.g. lekciju lasīšana Vācijā Vilhemshāfenas augtskolā. 

2006.g. SIA AC Konsultācijas akadēmiskā personāla apmācības kursi 

būvniecības speciālistu sagatavošanā (90 stundas, sertifikāts Nr. 2006/1) 

2005.g.septembris lekciju lasīšana Kauņas koledžā, Lietuvā. 

2005.g. SIA „Armgarte un restek Cooperation“ Gāzu hromotogrāfija un 

masspektrometrija”. 

2004.g. Rēzeknes pilsētas izglītības  pārvalde ,,Mūsdienu 

tendences ķīmijas izglītībā izglītības reformas kontekstā". 

2003.g. Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides kursi ,,Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā". 

2002., 2011., 2012.g. Rēzeknes Augstskola Angļu  valodas kursi un 

Pedagoģisks un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā. 

2001.g. Lundas universitātes  Vides  ekonomikas  starptautiskā institūta 

Zviedrijā apmācību programmā "Ilgtspējīga attīstība un atkritumu 

saimniecība pašvaldībām"; 

1994.g. marts - maijs stažēšanās Roskildes Universitātē Dānijā. 

  

Goda nosaukumu, 

apbalvojumi 

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 2000. gads. 

Valodu prasmes Latviešu, krievu – brīvi; angļu – labā līmenī. 

Cita papildus 

informācija 

2009. gadā pabeigts teorētiskais kurss  LU doktorantūrā Vides zinātnē. 

1998.-2010. Vides izglītības centra „Efeja” vadītāja, pieredze darbā ar 

skolēniem interešu izglītībā. 

 

 

29.11.2013. 

 

                                    

 

 

 

 

                       

Darba  un  dzīves  gājums 
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(CURRICULUM  VITAE) 
 

1.   Vārds, uzvārds Edmunds TEIRUMNIEKS 
 

2.  Dzimšanas gads un datums 1977. gada 10. septembris 

 

3.  Dzimšanas vieta Rēzekne  

 

4.  Pilsonība Latvijas Republikas 

 

5.  Izglītība 

 

 2003. – 2007. Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktors 

ķīmijas inženierzinātnē, diploms: sērija D Nr. 0118; 

 2000. – 2003. Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistrs 

ķīmijā, diploms Nr. 004300; 

 2000. – 2002. Latvijas Universitāte, dabas zinātņu maģistrs vides 

zinātnē, diploms Nr. 011771; 

 1996. – 2000. Rēzeknes Augstskola, bakalaurs vides zinātnēs, diploms 

Nr. 000916; 

 1996. – 2000. Rēzeknes Augstskola, vides aizsardzības inženieris – 

ekotehnologs, diploms Nr. 000893. 

 

6.   Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

 

a. 2007. g. - inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē (Dr.sc.ing.); 

b. 2003. g. - inženierzinātņu maģistrs ķīmijā (Mg.sc.ing.); 

c. 2002. g. - dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē (Mg.sc.env.). 

 

7.  Nodarbošanās 

 

 

i. No 20.07.2010. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, rektors; 

ii. No 31.08.2009. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, 

asociētais profesors (Vides zinātnes nozare, vides inženierzinātnes 

apakšnozare); 

iii. 01.09.2008. – 19.07.2010. Rēzeknes Augstskola, zinātņu prorektors; 

iv. 04.08.2008. – 26.08.2008. Rēzeknes Augstskola, rektora p.i.; 

v. 01.07.2008. – 30.08.2009. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, 

docents; 

vi. No 30.01.2008. – pašlaik. Rēzekne Augstskola, Vides tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunkts, vadītājs; 

vii. 20.11.2007. – 15.07.2008. SIA “Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”, tehniskais direktors; 

viii. 29.10.2007. – 02.08.2008. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, 

dekāna p.i.; 

ix. 05.2006. – 11.2006. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, dekāna 

p.i.; 

x. 22.11.2004. – 20.11.2007. SIA “Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”, tehniskais direktors, valdes loceklis; 

xi. 03.2003. – 06.2008. Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un 

lietišķās ķīmijas fakultāte, lektors; 

xii. 01.01.2003. – 22.11.2004. SIA “Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”, projekta tehniskais vadītājs; 

xiii. 01.09.2001. – 30.06.2008. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, 

lektors; 

xiv. 2002. – 2008. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, ārējo sakaru 
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koordinators; 

xv. 01.09.2000. – 30.06.2001. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, 

asistents; 

xvi. 01.06.2000. – 31.12.2002. Rēzeknes pilsētas dome, Austrumlatgales 

reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta vietējās projekta 

ieviešanas grupas speciālists. 

 

8.  Dalība profesionālajās 

organizācijās 

 

Kopš 02.02.2011. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs. 

9.  Zinātniskās publikācijas 22 

 

10.  Zinātniski pētnieciskā  

darbība 

 

 Cieto sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta pētījumi un tā 

attīrīšanas tehnoloģijas. 

 Kūdras un citu sorbentu sorbcijas īpašību izpēte. 

 

11.  Ārpus studiju procesa 

darbs 

 No 10.2010. – pašlaik. Rēzeknes Augstskolas pārstāvis biedrībā 

„Rēzeknes uzņēmēju biedrība”; 

 No 10.2010. – pašlaik. Rēzeknes Augstskolas pārstāvis „Rēzeknes 

novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē”; 

 No 09.2010. – pašlaik. Rēzeknes Augstskolas pārstāvis „Rēzeknes 

pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvajā padomē”; 

 No 24.03.2009. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Satversmes 

sapulces pārstāvis;  

 01.09.2008. – 15.09.2010. Rēzeknes Augstskola, Inženieru 

fakultāte, Domes loceklis; 

 No 01.09.2008. Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes 

priekšsēdētājs; 

 06.05.2008. – 23.02.2010. Rēzeknes Augstskola, Senāts, senators; 

Senāta Studiju un Nolikumu pārskatīšanas komisiju priekšsēdētāja 

vietnieks; 

 Rēzeknes Augstskolas darbības stratēģijas 2009. – 2015. gadam 

izstrādes Darba grupas loceklis, priekšsēdētājs; 

 23.02.2010 – 27.04.2010. Rēzeknes Augstskola, Senāts, senators. 

Senāta Nolikumu pārskatīšanas komisiju priekšsēdētāja vietnieks. 

 

12.  Pārējās zinātniskā darba 

aktivitātes 

Piedalīšanās konferencēs – 19 

Orgkomitejas loceklis: 

 7. Latvijas matemātikas konference. Rēzekne, 18. – 19. aprīlis, 

2008. 

 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. 

Tehnoloģija. Resursi.” Rēzeknes Augstskola Inženieru fakultāte, 

2009. 

 Latgales reģionālā konference „Vides izglītība ilgtspējīgai 

sabiedrībai”, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 19. februāris, 2011.  

 

13.  Zinātniskie granti un 

projekti 

1. Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2002. gadam. Projekta 

Nr.4. Tēma: infiltrāta sastāva analīzes Rēzeknes un Ludzas rajona 

sadzīves atkritumu izgāztuvēs. Līdzdalība projektā. 

2. Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2006. gadam. Projekta 
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Nr.5. Tēma: Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta sastāva un tā 

attīrīšanas paņēmienu pētījumi. Līdzdalība projektā. 

3. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pētniecības 

projekts. Projekta Nr.2006/7. Tēma: Kūdras sorbciju īpašību 

pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta 

attīrīšanai. Izpildes termiņš: 02.05.-31.12.2006. Līdzdalība projektā. 

4. Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2007. gadam. Projekta 

Nr.1. Tēma: Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas 

pētījumi. Projekta vadītājs. 

5. Latvijas Zinātnes padomes grants 2008. gadam. Projekta Nr. 

08.2162/665. Tēma: „Kūdras sorbcijas īpašību pielietošanas 

pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai”. Izpildes 

laiks: 02.01.2008. – 31.12.2008. Līdzdalība projektā. 

6. Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2008. gadam. Projekta 

Nr.3. Tēma: Smago metālu un „pēdu“ elementu sastāva izpēte 

Austrumlatvijas purvu kūdrā. Programmas vadītājs. 

7. ERAF līdzfinansētais projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes 

Augstskola – komercsabiedrības”. Projekta Nr. 

TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Īstenošanas laiks: 2008.-2013.gads. 

Projekta vadītājs. 

8. Brownfields in Baltic States. Lifelong Learning programme. 

Leonardo da Vinci multilateral project – transfer of innovation 2008. 

Grant agreement No: CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005. Duration: 

01.10.2008.-30.09.2010. Partners (5): Latvia (Rēzeknes Augstskola), 

Lithuania (Kauno University of Technology), Czech Republic 

(Institute for sustainable development of settlements and VŠB-

Technical University of Ostrava (lead partner)), Slovakia (SPECTRA 

Centre of Excellence). Projekta vadītājs no Rēzeknes Augstskolas. 

9. From theory and plans to eco-efficient and sustainable practices to 

improve the status of the Baltic Sea - WATERPRAXIS. Baltic Sea 

Region Programme 2007-2013. ERDF. Contract No: #010. Duration: 

2008.-2012. Partners (12): Finland (Finnish Environment Institute 

(lead partner), North Ostrobothnia Regional Environment Centre), 

Germany (Ministry of Science and Research, Hamburg University of 

Applied Sciences), Denmark (University of Aarhus, National 

Environmental Research Institute, Municipality of Naestved, 

Environment Centre Nykøping F), Poland (Lodz Technical 

University), Lithuania (Kaunas University of Technology, Charity 

and Support Fund Sesupe Euroregion, Sakiai Office), Sweden (Luleå 

University of Technology),   Latvia (Rezekne Higher Education 

Institution (Rēzeknes Augstskola)), Russia (Kaliningrad State 

Technical University). Projekta koordinators no Rēzeknes 

Augstskolas. 

10. Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes grants 2009. gadam. 

Projekta Nr.5. Tēma: Urbanizēto teritoriju lietus notekūdeņu 

kvalitatīvā izpēte. Programmas vadītājs. 

 

14.  Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi:  

- “Patentzinības” – pamatstudiju līmenī;  

- “Cieto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana” – pamatstudiju 

līmenī;  
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- „Ķīmisko reakciju inženierija” – pamatstudiju līmenī; 

- „Inženierģeoloģija un grunts mehānika” – pamatstudiju līmenī; 

- „Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas” – 

pamatstudiju līmenī; 

- „Notekūdeņu attīrīšana un ūdens sagatavošana” – maģistra studiju 

līmenī; 

- „ES izglītības un zinātnes attīstības tendences un izglītības kvalitātes 

nodrošinājums” – doktora studiju līmenī. 

 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 10 gadi. 

 

- Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis 2.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides inženieris” 

– 2008. gads. 

- Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 1. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības pamatstudiju programma 

„Būvniecība” – 2009., 2010. un 2011. gads. 

 

15.  Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Kopā – 63, t.sk.: 

                   maģistri – 11 (RA) 

                   inženieri – 49 (RA) 

                   bakalauri – 3 (RTU) 

 

16.  Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

 1998. gads oktobris–decembris – studijas Vilhelmshāfenas Augstskolā 

(Fachhochschule Wilhelsmhaven), Vācija. 

 2001. – 2002. gads – Lundas Universitātes un Latvijas atkritumu 

saimniecības asociācijas rīkotie kursi “Ilgstpējīga attīstība un atkritumu 

saimniecība pašvaldībām”, sertifikāts Nr. 324. 

 2003. – 2004. gads – SIDA un SWECO International (Zviedrija, 

Polija) rīkotie kursi “Solid Waste Management in Eastern Europe”. 

 2003. gada 23. maijs – 4. jūlijs – Daugavpils Universitātes rīkotie 

profesionālās pilnveides kursi „Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā”, reģistrācijas Nr. 385. 

 2003. gada 02. decembris – 2004. gada 02. marts – Valodu mācību 

centra rīkotie kursi “Business English”, sertifikāts Nr. 2004-2671. 

 2004. gada 02. – 06. februāris – Rīgas Tehniskās universitātes un 

Geophysik GGD mbH (Vācija) rīkotie kursi “Applied Geophysics in 

Environmental Engineering”. 

 2005. gada 26. maijs, Rīga, Baltic International Construction 

Partnership un European Construction Ventures rīkotais praktiskās 

apmācības seminārs „FIDIC starptautisko līgumu nosacījumi (1999) – 

teorija un praktiskais pielietojums”. 

 2006.g. SIA AC Konsultācijas akadēmiskā personāla apmācības kursi 

būvniecības speciālistu sagatavošanā (90 stundas, sertifikāts Nr. 

2006/2). 

 2006. gada 18. septembris – 2006. gada 20. decembris – Valodu 

mācību centra rīkotie kursi “General English”, sertifikāts Nr. 2006-

6811. 

 2007. gada 21.-25. janvāris, Fachhochschule 

Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Vācija. Vieslekcijas 

SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros. 
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 2007. gada 06.-08. marts – apmācības Tehnoloģiju pārneses speciālistu 

kompetences pilnveides programmas ietvaros, Rīgas Ekonomikas 

Augstskola. 

 2007. gada 21.-23. marts, Ulme, Vācija. Mācību seminārs Zwick/Roell 

rūpnīcā „Darbs ar materiālu testēšanas iekārtām – teorija, prakse”. 

 2009. gada 25. februāris, Rīga – firmas Tescan (Čehija) rīkotais 

seminārs „Tescan – value and excellence in SEMs”. 

 2009. gada 04. marts, Rēzeknes Augstskola. Profesionālās pilnveides 

programma „Augstskolu didaktika”, tēma „Boloņas procesa īstenošana 

Azerbaidžānas izglītības sistēmā”. Apliecība Nr. 2008/09-215. 

 2009. gada 11. marts, Rīga – firmu Varian Inc. un CEM  Corporation 

rīkotais seminārs „Varian Inc. un CEM Corporation iekārtu 

izmantošana biodīzeļa un ūdens paraugu analīzēs”. 

 2009. gada 18. maijs, Rēzeknes Augstskola. Profesionālās pilnveides 

programma „Augstskolu didaktika”, tēma „E-kursu vadības sistēmas 

Moodle”. Apliecība Nr. 2008/09-323. 

 2009. gada 26. oktobris, VA „Kultūras informācijas sistēmas”. 

Apmācības seminārs „ISI Web of Knowledge elektronisko resursu 

izmantošana”. Apliecinājums Nr. 1646. 

 2009. gada 24.-27. novembris, vieslekcijas Coventry University 

(Anglija). Tēma „atkritumu apsaimniekošana”.  

 2009.-2010. gads, Starptautiskās cieto atkritumu asociācijas, Atkritumu 

un ūdens saimniecības izglītības centra (Vācija) un Baltijas vides 

foruma rīkotie tālmācības kursi „The eco-recycler in the field of 

biodegradable waste”.  

 2010. gada 13.-14. janvāris, Dānijas nacionālā vides pētnieciskā 

institūta, Somijas vides institūta un Kauņas Tehnoloģiju universitātes 

rīkotie apmācības kursi „How to use environmental economic results in 

water resource planning”.  

 2010. gada 15.-16. janvāris, SIA „Ekodoma”, biogāzes apmācību 

kurss. Sertifikāts Nr. M-16.  

 2010. gada 25. februāris, Ostravas Tehniskās universitātes, Prāgas 

līdzsvarotās pilsētvides attīstības institūta, Slovākijas Tehnoloģiju 

universitātes Bratislavā un Kauņas Tehnoloģiju universitātes rīkotie 

apmācības kursi „Brownfields and their redevelopment”.  

 2010. gada 28.novembris – 4.decembris Jade Hochschule (Vācija). 

Vieslekcijas ERASMUS programmas ietvaros. 

 2011. gada 7.aprīlis Utena University of Applied Sciences (Lietuva). 

Vieslekcijas ERASMUS programmas ietvaros. 

 

 

17.  Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

a. Vides zinātnes un izglītības padomes un Vides ministrijas rīkotās 

„Vides zinātnes balvas 2007” laureāts nominācijā Jaunais vides 

zinātnieks (2. vieta); 

b. Latvijas Vides aizsardzības fonda un Latvijas izglītības fonda 

„Izglītībai, zinātnei un kultūrai” Atzinības raksts par uzvaru zinātnisko 

darbu konkursā vides aizsardzības specialitātēs, Nr. 2379/682, 2003. 

gada 15. decembris; 

c. Latvijas Vides aizsardzības fonda un Latvijas izglītības fonda 

„Izglītībai, zinātnei un kultūrai” veicināšanas stipendija, apliecības Nr. 

S-M 2102, 2003. gada 3. februāris; 
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d. Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. 

 

 

18.  Galvenās publikācijas 1. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Klavins M. Using of peat sorbents in 

bivalent metals sorbtion from municipal solid waste landfills leachate. 

// 4th International Conference on Thermal Engineering: Theory and 

Applications. - The Petroleum Institute, Abu Dhabi, United Arab 

Emirates, 2009. (Proceedings in CD) ISBN 978-9948-03-941-9 

2. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Kļaviņš M., Matisovs I. Study of 

Cr(III), Ni(II) and Tl(I) ion sorption onto peat. // Third Ain Shams 

University International Conference on Environmental Engineering. 

Volume 1, Sanitary and Water Engineering. – Cairo, Egypt, 2009. – 

pp. 265. – 273. Mas 23594594-23804331 

3. Noviks G., Teirumnieks E., Lemešenoka N., Matisovs I., Teirumnieka 

Ē., Miklašēvičs Z. Evaluation of brownfields in Latvia. // 

Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 7
th
 

International Scientific and Practical Conference. Volume 1. – 

Rezekne, 2009. – pp. 185. – 192. ISSN 1691-5402 

4. Teirumnieks E., Teirumnieka Ē., Kangro I, Kalis H. The mathematical 

modeling of metals content in peat. // Environment. Technology. 

Resources. Proceedings of the 7
th
 International Scientific and Practical 

Conference. Volume 1. – Rezekne, 2009. – pp. 249. – 257. ISSN 1691-

5402 

5. Teirumnieka Ē., Kļaviņš M., Teirumnieks E. Major and trace elements 

in peat from bogs of East Latvia. (pp. 115.-124.) Mires and Peat / Ed. 

Māris Kļaviņš. – Rīga: University of Latvia Press, 2010. – 216 p. 

ISBN 978-9984-45-163-3 

6. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Augule S., Matisovs I. Municipal 

solid waste leachate treatment from Cr. // 5
th

 International 

Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications. 

Marrakesh, Morocco. May 10-14, 2010. – pp. 472.-477.        

ISBN 1-894503-937 

7. Teirumnieka Ē., Kangro I., Teirumnieks E., Kalis H., Gedroics A. The 

mathematical modeling of Ca and Fe distribution in peat layers. // 

Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 8
th
 

International Scientific and Practical Conference. Volume 2. – 

Rezekne, 2011. – pp. 40. – 47. ISSN 1691-5402 

8. Treijs J., Teirumnieks E., Mironovs V. Environmental pollution with 

oil products and review of possibilities for collection thereof. // 

Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 8
th
 

International Scientific and Practical Conference. Volume 1. – 

Rezekne, 2011. – pp. 301. – 309. ISSN 1691-5402 

 

19.  Grāmatas 1. Jackson J.B., Finka M., Hermann G., Kliučininkas L., Lemešenoka N., 

Petrikova D., Pletnicka J., Teirumnieks E., Teirumnieka Ē., Velykiene 

D., Vojvodikova B., Zahnašova M., Zubkova M. Degradētās 

teritorijas. Rokasgrāmata. – Rēzekne: Latgales druka, 2010. – 140 lpp. 

ISBN 978-9984-44-049-1 

2. Jackson J.B., Finka M., Kliučininkas L., Petrikova D., Pletnicka J., 

Teirumnieks E., Teirumnieka Ē., Velykiene D., Vojvodikova B., 
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Zubkova M. Degradētās teritorijas. Pasniedzēja rokasgrāmata. – 

Rēzekne: Latgales druka, 2010. – 71 lpp. ISBN 978-9984-44-045-3 

 

20.  Valodu prasmes Latviešu – dzimtā; krievu, angļu – brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī. 

 

 

27.06.2012.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves un darba gājums 
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(Curriculum Vitae) 

 
Vārds, uzvārds Jurijs Musatovs 

Dzimšanas gads 

un datums 

1979.gada 29.majs  

Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 

Izglītība 2006. -2009. 

 

1997. -2001. 

 

 

Rēzeknes Augstskola, Profesionālais maģistra grāds 

datorzinātnēs 

Rēzeknes Augstskola, Profesionālais bakalaura grāds 

informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja 

kvalifikācija 

  

  

Papildu izglītība 

 
08.2006. -

11.2006. 

12.2005. 

01.2003. -

05.2003. 

03.2000. -

07.2000. 

 „Microsoft Certified” kursi 

 

kurss „Projektu vadīšana” 

iegūts pedagoga sertifikāts 

 

Vilhelmshāfene (Vācija), ERASMUS projekts 

 

  

  

Nodarbošanās 

 

2001. – 

 

2007. -2008. 

2002. -2007. 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes datorzinātņu 

un matemātikas katedras lektors 

SIA „Nexum Insurance Technologies” programmētājs 

a/s “DATI EXIGEN” vecākais programmētājs 

  

  

Darbs projektos 2007.-2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inženieris 

programmētājs” modernizācija” eksperts 

Mācību 

metodiskā un 

pedagoģiskā 

darbība 

 Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

„Programminženierija”, „Datori un  

programmēšana”, „Programmēšanas valodas”, „Web 

aplikāciju tehnoloģijas”, „Grafiskās lietotāju saskarnes”, 

„Informātika un informācijas tehnoloģijas”, „Lietišķā 

informātika”,  “Programmēšanas pamati”, „Datorzinības 

un internēta drošas lietošanas ētika”, „Informātika 

pedagoģijā”, „Ievads datorikā”, „Microsoft Office 

pakete” 

 

Mācību metodiskās publikācijas: 

Musatvovs J. Datori un programmēšana II (mācību 

līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 

Valodu prasmes  Latviešu  -  brīvi,  krievu  –  brīvi,  angļu  - sarunvalodas 

līmenī, vācu - sarunvalodas līmenī 

Zinātniskā Norādīt kopējo pētījumu un publikāciju skaitu 
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darbība Pētījumu 

projekti 

„Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 

modernizācija” 

 

 

Publikācijas 

 

Mācību līdzeklis „Datori un programmēšana II”. 

Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.; 

Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. Mūsdienu 

programmēšanas tehnoloģiju piesaiste IT studiju 

programmu kursiem// Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas” rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 

2006. 

Musatovs J., Meirāns I. E-lietvedības un e-pārvaldes 

ieviešanas jautājumi un problēmas// Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 2006. 

Dalība 

konferencēs 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības 

attīstības iespējas un problēmas", Rēzekne, Latvija 

2006.g. 

 

 

 

Rēzekne, 02_.06_._2012___. 

       _____________ / Jurijs Musatovs / 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jurčs Ivars  

Dzīvesvietas adrese Blaumaņa iela 3 - 46, Rēzekne, LV-4604 

Tālrunis, mobilais 

tālrunis 

22038024   

e-pasts ivars.jurcs@ru.lv 

Dzimšanas datums 26.06.1962. 
  

Izglītība   

Laika periods  

(no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), 

izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā 

kvalifikācija, grāds 

2010.g.septembris - 2012.jūnijs, Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā 

un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija 

2004.g. septembris – 2006. janvāris Rēzeknes Augstskola, profesionālais maģistra grāds vides 

aizsardzībā, diploms PD C Nr.0083 

1999.g.septembris -2004.g. jūnijs, Rēzeknes Augstskola, profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā 

un vides inženiera kvalifikācija, Diploma Nr. PDA 0075 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, 

absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2012, profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Mg.oec., Daugavpils Universitāte 

2006, profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā, Mg.sc.env., Vides zinātne, Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), 

akadēmiskais amats, 

iestādes, 

struktūrvienības 

nosaukums 

01.09.2006. - pašlaik, lektors, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, Dabas un inženierzinātņu 

katedra 

01.09.2011- 30.06.2012. pasniedzējs, Malnavas koledža 

  

Studiju kursu 

vadība 

 

Doktora studiju 

programma 

(programmas līmenis 

un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  
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Maģistra studiju 

programma 

(programmas līmenis 

un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

 

Bakalaura studiju 

programma 

(programmas līmenis 

un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju 

kurss „Darba aizsardzība”, 1KP 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju 

kurss „Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Elektroniskā komercija", 

studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Elektroniskā 

komercija", studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika", 

”Darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika", 

”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”,  

studiju modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera 

dizains” , ”LR darba aizsardzība”, 1KP 
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2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais 

pedagogs", ”LR darba aizsardzība”, 1KP  

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”,  

studiju modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera 

dizains” , ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais 

pedagogs", ”Civilā aizsardzība”, 1KP  

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, ”Darba 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Darba 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", 

specializācija Finanšu un grāmatvedības vadībā ”Darba un civilā aizsardzība”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", 

specializācija Uzņēmējdarbības tiesībās ”Darba un civilā aizsardzība”, 2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 
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2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību 

zinātne", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 
  

 
 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  

kursa nosaukums, 

stundu skaits, 

programmas 

finansētājs 

 

  

Dalība 

pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis)

, programmas līmenis 

(bakalaura, maģistra 

progr.), studiju 

programmas 

nosaukums, iestāde 

  

  

Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, 

uzvārds; tēma, 

disertācijas 

aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju 

vadīšana 

 (doktora vārds, 

uzvārds; tēma, studiju 

uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais 

skaits)  

 

Bakalauri (kopējais 

skaits)  

 

  

Cita darba 

pieredze 

 

Laika periods, amats, 

iestādes, 

struktūrvienības 

nosaukums 

1984-1985,  ugunsdrošības inspektors, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa 

1985-1991, komandiera vietnieks, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa 

1991-1998, ugunsdrošības inspektors, VUGD, Rēzeknes brigāde 

1998-2008, komandiera vietnieks civilās aizsardzības jautājumos VUGD, Rēzeknes brigāde 

53

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20203&p4=2020303#sp05
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20203&p4=2020303#sp05


2008-2010. komandieris,  VUGD Latgales reģiona brigādes Ludzas daļa 

2011-2012, darba aizsardzības inženieris, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

2012 - pašlaik, darba aizsardzības vecākais speciālists, Rēzeknes Augstskola 
  

Zinātnisko 

pētījumu virziens 

(-i) 

 

Virziena nosaukums  

 

Zinātniskās 

publikācijas 

starptautiski 

citējamās 

datubāzēs 

iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas 

nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma 

kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai 

nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson 

Reuters Web of 

science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

. 

  

Zinātniskās 

publikācijas citos 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzēs 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju 

skaits 
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Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas 

nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma 

kods), datu bāze (Web 

of Knowledge, EBSCO, 

Index 

Copernicus) vai 

atrodas ASV Kongresa 

bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju 

skaits 

 

Informācija par 

publikācijām pēdējo 

sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas 

nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati 
(monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 

  

Mācību un 

metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati 
(literatūras nosaukums, 

avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 
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Citu mācību 

metodiskie 

materiāli (t.sk. 

audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla 

nosaukums, izdevējs 

 

  

Zinātniski 

pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 

skaits 

 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā (referāta 

nosaukums, 

konferences 

nosaukums, 

konferences 

organizators, norises 

vieta (pilsēta, valsts), 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ 

padomes/ darba grupas 

nosaukums  

 

  

Citas zinātniskā 

darba aktivitātes 

 

Nosaukums 

(konferences 

orgkomiteja, tml.), 

tituls (priekšsēdētājs, 

loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods 

(no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, 

amats projektā, 

finansējuma avots 
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Mākslinieciskā 

darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, 

konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. 

māksliniecisku 

pasākumu 

organizēšana) 

 

Nosaukums, norises 

vieta, datums 
 

  

Darbs 

koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, 

Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, 

Promocijas padome, 

u.c.), tituls 
(priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis, u.c.), periods 

 

  

Neformālās 

izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, 

iestādes nosaukums, 

stundas 

Kurss „Civilās aizsardzības pamati”, biedrība “Lācīša Skola”, 162 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA „BUTS MC”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA „BUTS MC”, 40 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, Latgales pieaugušo mācību centrs, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 20 stundas 
  

Dalība 

profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

 

Laika periods 

(no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, 

loceklis, biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 
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Kursi  
(programmas 

nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, 

gads) 

Angļu valoda bez priekšzināšanām, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, 80 stundas, Apliecības 

Nr.2011/2705-832, izdota 27.05.2011. 

Darba vides bioloģiskie riska faktori, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūts, 4 

stundas, 16.06.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, Reģistrācijas Nr. 

27590, izdota 14.04.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, Reģistrācijas Nr. 

21096, izdota 21.10.2010. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, Reģistrācijas Nr. 

12965, izdota 06.10.2009. 

Ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana, Ugunsdrošības, 

dienesta un civilās aizsardzības joma, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, 26 

stundas, Apliecības Nr. 706, izdota 28.03.2008. 

 Civilā aizsardzība Latvijas republikā, Civilās aizsardzības plāns, SIA Komunikācijas un 

konsultācijas, 7 stundas, 28.02.2006. 

 Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, under 

the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department Lithuania, 28.-

29.04.2004 

 Higher Level Training Course for Instructors in the Field of Radiological Accidents, 

Swedish Radiation Protection Authority, 15-17.06.2004. 

 Workshop on Establishing Policies on Establishing Policies on Safe Communities 

Programmes, Funded by the European union (European Regional Development fund) 

within the BSR INTERREG 111 B programme, Karolinska Institute, 02.-04.11.2003. 

 Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, under 

the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department Lithuania, 18.-

19.11.2003 

 Dosimetric Control and Decontamination Tactic and Methods off Emergency Workers 

and General Public, Swedish Radiation Protection Authority, 17-18.06.2003.  

 Civilās aizsardzības plānošana pašvaldībām un paaugstināta riska uzņēmumiem, Latvijas 

Universitāte, pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 10 stundas, Apliecības 

Nr. 7356, izdota 06.02.2002. 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, 

veicamā darbība, 

periods) 

 

  

Saņemtie 

apbalvojumi 

 

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, 

datums 

Goda raksts, LR Iekšlietu ministrija, Nr. 783, 12.11.2001 

Goda raksts, VUGD, Nr. 1341, 23.12.2010 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 
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Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda  B1  A1  B1  A2  A1  

Krievu valoda  C2  C2  C2  C2  C2  

Angļu valoda  A1  A1  A1  A1  A1  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

21.   Vārds, uzvārds Ēriks Kalvāns 

22.  Dzimšanas gads un datums 1971.g. 7. novembris 

23.  Dzimšanas vieta Rēzekne 

24.  Izglītība 

 

2005. gadā absolvēta Daugavpils Universitāte, iegūts 

sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.   

2002.gads Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta 

speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi (apliecība Nr. 308 – T ) 

2002. gads atlētiskās vingrošanas kursi Krievijas Valsts 

fiziskās kultūras institūtā (Veļikijeluki filiālē) (apliecība 

Nr. 146 – S).                                                                                                        

2001. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas maģistrantūra, 

iegūts pedagoģijas maģistra grāds (diploms Nr. 000118).  

1997. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola, iegūts 

psiholoģijas  bakalaura grāds skolu psiholoģijā(diploms Nr. 

000206); skolu  psihologa kvalifikācija (diploms Nr. 

000181); veselības mācības skolotāja kvalifikācija 

(diploms Nr. 000182). 

1999. gadā absolvēta Latvijas Universitāte, iegūta 

ekonomista  kvalifikācija grāmatvedībā (diploms Nr. 

000272) 

1999. gads iegūta Latvijas Pedagogu izglītības atbalsta 

centra apliecība par Dānijas-Latvijas projekta par 

Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešanu 

Latvijas augstskolās apguvi. 

1998. gads iegūta lietveža kvalifikācija ( Mācību centrs 

“Personāls”;  sertifikāts Nr. 2048);  

 Papildkursos apgūta prasme darbā ar datoru (Word, Excel, 

Power Point). 

1995. gadā iegūtas autvadītāja tiesības “B” kategorija.                             

 

25.   Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Mag. paed., Mag. psych. 

26.  Nodarbošanās 

 

 

2002 - 2006. gads Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

fakultātes   Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektors 

(vispārīgās, attīstības,  saskarsmes un personības 

psiholoģijas kursu docētājs; RA atlētiskās                

vingrošanas zāles vadītājs) 

2002. gads Rēzeknes Ģimnāzijas psihologs – konsultants. 

2001. gads IU “Ailin” psihologs – konsultants. 

2001. gads RPIVA Rēzeknes filiāles lektors (attīstības 

psiholoģija,  psiholoģijas vēsture)                         

1994. – 1995. gads korespondents laikrakstā “ Latgales 
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sports”.                       

27.  Zinātniskās publikācijas Konferenču tēzes – 5. 

28.  Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

Studentu sociālās trauksmes optimizācijas iespējas studiju 

procesā. 

29.  Pārējās zinātniskā darba 

      aktivitātes 

Tiek sagatavota zinātniskā monogrāfija „RA studentu 

sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās” 

30.  Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

 

Sagatavotie un lasītie lekciju kursi un programmas: 

 “Vispārīgā psiholoģija”, “Attīstības psiholoģija”,  

  “Saskarsmes psiholoģija”, “Psiholoģijas vēsture”. 

   „Personības psiholoģija”. 

  Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 5 gadi 

  Vidējā gada pedagoģiskā slodze 700 stundas 

31.  Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 8 pedagoģijas bakalauri. 

32.  Galvenās publikācijas 1. “Skolu audzēkņu socializācijas problēmas”; publicēta 

Starptautiskās zinātniskās konferences “Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas 

savienību” materiālos (2000. gada 2.-3. marts, 

Rēzeknē). 

2. “Augstu rezultātu sportā sasniegšana un personības 

attīstība 11-15 gadu vecumā ”; publicēta otrās 

ikgadējās maģitrantu zinātniski-praktiskās konferences 

“Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process” materiālos 

(2000. gada 2. decembris, Rēzeknē). 

3. “Studentu stresu ietekmējošie faktori docētāja-studenta 

mijiedarbības procesā, gatavojoties zināšanu 

pārbaudei”; publicēta Starptautiskās zinātniskās 

konferences “Tradicionālais un novatoriskais 

sabiedrības ilgspējīgā attīstībā” materiālos (2002. gada 

28.februāris-2. marts, Rēzeknē). 

4. “Studentu psiholoģiskā gatavība pārbaudes darbiem”; 

publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences 

“Personība. Laiks. Komunikācija.” materiālos (2003. 

gada 27.-28. februāris, Rēzeknē). 

 

33.  Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu, vācu - sarunu 

valodas līmenī 

34.  Cita papildus informācija Prasme vadīt automašīnu. 

 

 

 

            _________________________ 

                03.06.2012.         paraksts 
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Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds ĒVALDS VIŠĶERS  

Dzīvesvietas adrese Keidāni, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV 4638 

Tālrunis, mobilais 

tālrunis 

+37129127330   

e-pasts evalds@ru.lv 

Dzimšanas datums 1975. gada 20. janvāris 
  

Izglītība  

No  1992. gada līdz 

1996. gadam   

Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, ekonomista diploms ar kvalifikāciju 

komercpakalpojumu vadībā, diploms Nr.000106. 
  

Zinātniskie 

grādi 

 

1999. gads   Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (Mg.soc.sc.), Latvijas Universitāte;  maģistra 

diploms Nr.005524 

1996. gads  Ekonomikas bakalaura grāds (B.oec.), Rēzeknes Augstskola, bakalaura diploms Nr.000127 
  

Darba pieredze   

2009.g. 01.12. – 

2012. g. 30.11. 
projekts “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, projekta izpildītājs. 

2007.g. 01.01. – 

2007.g. 30.06. 
Projekts “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās 

kompetences paaugstināšana”, projekta vadītājs 

2005.g. 01.11. – 

2006.g. 31.08. 
Projekts “Augstākās profesionālās studiju programmas studentu profesionālā 

prakse komercpakalpojumu vadībā uzņēmumos”, projekta vadītājs 

2003/2004. 

stud.gads 
RA, Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, katedras 

vadītāja vietas izpildītājs 

No 1999. 

septembra līdz līdz 

šim brīdim 

No 1999./2000. RA, Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības ekonomikas 

katedra, lektors 

Studiju kursu 

vadība 

 

Bakalaura studiju 

programma  

„Mikroekonomika”, „Ekonomikas teorija un metodoloģija”, „Starptautiskās ekonomiskās 

attiecības”, „Mārketinga pētījumi”, „Pakalpojumu mārketinga vadība”, „Uzņēmējdarbība”. 

  

Vieslekcijas  

2013. gada. 27. –

 29. marts 

2012. gada 8.– 14. 

jūnijs 

„Utena University” Utena, Lietuva 

„University of Promotion in Warsaw”,  Varšava, Polija,  studiju kurss 

„Ekonomika” 10 stundas, ERASMUS projekta ietvaros;  
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2011. gada 18.-24. 

septembris  

“Kauno Kolegija”, Kauņa, Lietuva, lekciju kurss “Latvian Economic 

Development and Problems in the Context of World Economy” 10 stundas, 

ERASMUS projekta ietvaros; 

 
  

Citu mācību 

metodiskie 

materiāli (t.sk. 

audio, video, 

MOODLE 

materiāli) 

 

2013. gads Moodle lekciju konspekti studiju kursos „Starptautiskās ekonomiskās attiecības”, 

„Mikroekonomika”.   
  

Zinātniski 

pētnieciskā 

darbība 

 

Zinātniskās 

publikācijas 

7 

 
Administratīvi teritoriālās reformas problēmas Latvijā.- Starptautiskā zinātniskā 

konference „Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā”, 

Banku Augstskola  2001., 260-264. lpp.  

Latvijas Brīvo ekonomisko zonu nozīme Latvijas integrācijā Eiropā.- 

Starptautiskā konference "Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās  

integrācijas problēmas Eiropas Savienībā", Rēzekne, 1999.-192.-194.lpp. 

Latgales pētniecības institūts XI zinātniskā konference LATGALES PAGĀTNE, 

TAGADNE, NĀKOTNE (veltīta Jersikas 800 gadei) 2003.gada 26. un 

27.septembris LĪVĀNI ar referātu “Sociālās infrastruktūras attīstība Latgalē 

1992.-2002.gads”. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija konference “Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga 

attīstība”  2004. gada 6. un 7.maijs piedalīšanās ar referātu “Reģionālās attīstības 

disproporcijas un to novērtēšanas priekšnoteikumi Latvijā” 

Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības 

attīst ības problēmas un risinājumi” 2008.gada 17.aprīlis piedalīšanās ar 

referātu “Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošana pašvaldību infrastruktūras 

attīstībai” 

UTENA UNIVERSITY starptautiskā conference ASPECTS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT: THEORY AND PRACTICE 2011.gada 14.- 15.aprīlis. 

piedalīšanās ar referātu “Theoretical Aspects of Life Quality Researches” 

Iesniegts raksts “Veselības aprūpes kā dzīves kvalitātes nodrošinājuma izpēte Latgalē” publicēšanai 

Rēzeknes Augstskolas sociālo zinātņu žurnālā „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” 
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Darbs 

koleģiālajās 

lēmējinstitūcijā

s 

 

No 1999. 

septembra līdz 

šim brīdim 

2007.g. 01.10.-

 2013.g.01.02. 

No 2006. 

septembra līdz 

šim brīdim 

 

 
 
 

Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces dalībnieks.   

Rēzeknes Augstskolas Senāta loceklis  

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes domes loceklis 
 

  

 „ 
  

Profesionālās 

pilnveides 

kursi/ 

stažēšanās 

2013.g. 07.11. Rēzeknes Augstskolas profesionālās pilnveides programma 

”Augstskolu didaktika” (10 stundas). 

2011.g. 07.02. – 05.04. Rēzeknes Augstskolas profesionālās pilnveides 

programma ”Augstskolu didaktika” (10 stundas). 

2003.g. 23.05.- 04.07. Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides kurss 

“Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 

2001.g. 15.10. – 2002. 18.02. Valodu mācību centrs angļu valodas kursi. 

2001.g. – 2009. g -studijas LU ekonomikas fakultātes tautsaimniecības institūta 

doktorantūrā.  

1999.g. 01.03.-13.03.  Tempus projekta ietvaros stažēšanās Beļģijā, Ģentes 

Universitātē 

1998.g. 27.aprīlis - 15.maijs Latvijas pašvaldību mācību centra profesionālās 

pilnveides kurss "Pieaugušo izglītošanas metodika" 

1997.-1998.g. darbs pie PHARE Biznesa izglītības reformas programmas 

izstrādes 

1996.-1997.g. piedalīšanās Latvijas-Dānijas biznesa izglītības projektā 
  

Saņemtie 

apbalvojumi 

 

 RA atzinības raksti no 1999. gada līdz 2013. gadam (kopā 4) 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu  

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīša

na 

Eiropas līmenis   Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
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Krievu   C2 C2 C2 C2 B1 

Angļu   B1 B2 B1 B2 B1 

Vācu   A2 A2 A2 A2 A2 

 
  

Rēzeknē 

2014.gada 19.februārī.  
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Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andris Skromulis 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 117A - 12, Rēzekne, LV- 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis mob. +371 22011199   

e-pasts Andris.Skromulis@inbox.lv 

Dzimšanas datums 16.07.1984. 
 

 

Izglītība  

 2008. – 2013. 

Dokt. studiju programma „Vides inženierzinātne” zinātniskā grāda pretendents 

 2006. – 2008.g. 

Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte 

Prof. maģistra grāds vides aizsardzībā. 

 2002. – 2006.. 

Latvijas Universitāte 

Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte 

Prof. bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija 
 

 

Zinātniskie grādi - 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

- 

 

Studiju kursu vadība 

 

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kursa „Vides inženierģeoloģija” laboratorijas darbi. 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kursa „Ekotehnoloģijas pamati” laboratorijas darbi. 

 

 

Vieslekcijas - 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

- 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

   - 
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Cita darba pieredze No 2012.1. septembra viesasistents Rēzeknes Augstskolā; zinātnes nozare- 

vides aizsardzība; laboratorijas un praktisko darbu vadīšana vides 

inženierģeoloģijā un ekotehnoloģijas pamatos. 

2006.- 2011.g. mehānikas inženieris un pārdevējs – konsultants SIA FILTER, 

darbības jomas – dzeramā ūdens attīrīšana un kvalitātes kontrole, enerģētika. 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Gaisa piesārņojums, gaisa kvalitātes monitorings. 

   Gaisa enerģētiskās īpašības un to ietekme uz biosfēru, dažāda izmēra aerojonu   

un atmosfēras gaisa fizikālā un ķīmiskā piesārņojuma savstarpējā mijiedarbība. 

  

  

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

- 
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Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

1. Noviks G., Skromulis A. (2009) Gaisa vides kvalitātes monitoringa 

pilnveidošanas iespēju analīze. In: Environment. Technology. Resources: 

Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1. Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, 2009, 

pp. 273-283. 

2. Skromulis A., Grigorjeva J. (2010) Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekme uz 

pilsētu infrastruktūru. In: Scientific Journal of Riga Technical University 

„Sustainable Spatial Development”, Volume 1. Rezekne Higher 

Education Institution, Rezekne, 2010, pp. 89-93. 

3. Skromulis A. (2010) Research of Changes of Ionization and 

Meteorological Factors of Atmospheric Air in Rezekne City, Latvia. In: 

Conference on Water Observation and Information System for Decision 

Support: Proceedings of the Conference BALWOIS 2010. Ohrid, 

Republic of Macedonia, 2010. Published at: 

http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1646.pdf 

4. Skromulis A., Noviks G. (2011) A Comparison of Air Ionization Levels 

in Different Ecosystems. In: Journal of International Scientific 

Publications “Ecology & Safety”, Volume 5, Part 1. Info Invest, 

Bulgaria, 2011, pp. 21-31. Published at: http://www.science-journals.eu 

5. Skromulis A., Matisovs I., Noviks G. (2011) Complex Evaluation of Air 

Quality in Rezekne. In: Environment. Technology. Resources: 

Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1. Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, 2011, 

pp. 160-168. 

6. Manninen H. E., Franchin A., Schobesberger S., Hirsikko A., Hakala J., 

Skromulis  A., Kangasluoma J., Ehn M., Junninen H., Mirme A., Mrme 

S., Sipilä M., Petäjä T., Worsnop D. R., Kulmala M. (2011) 

Characterization of corona-generated ions used in a Neutral cluster and 

Air Ion Spectrometer (NAIS). In: Atmospheric Measurement 

Techniques, No. 4, pp. 2767-2776. ISSN 1867-1381, eISSN 1867-8548 

7. Skromulis A., Noviks G. (2012) Atmospheric light air ion concentrations 

and related meteorologic factors in Rezekne city, Latvia. In: Journal of 

Environmental Biology, No. 4, pp. ISSN: 0254-8704 ; CODEN: JEBIDP 
 

Kopējais publikāciju skaits 7 
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Citas publikācijas Maģistra darbs „Gaisa kvalitātes izvērtēšanas indikatoru kompleksa 

pamatojums”, 2007.g. Vērtējums: 9 (teicami). 

Diplomprojekts „Alternatīvās enerģijas izmantošana tirdzniecības centra 

siltumapgādes projektā”, 2006.g. Vērtējums: 10 (izcili). 

Referāts „Dažādu karjeru rekultivācijas pieredzes ārvalstīs pārskats un 

analīze” – RA IF 10. studentu zinātniskā konference, Rēzekne, 2006. 

  Referāts „Siltuma atguves iekārtas un to pielietošanas nozīme 

ekoloģiskajā būvniecībā” – RA IF 9. studentu zinātniskā konference, Rēzekne, 

2005. 

Studiju projekts „Dažādu norobežojošo konstrukciju siltināšanas projekts”, 

2005.g. Vērtējums: 9 (teicami). 

 Studiju projekts „RA IT centra ventilācijas siltuma atgūšanas projekts”, 

2005.g. Vērtējums: 9 (teicami). 

 Studiju darbs „Siltuma atgūšana”, 2004.g. Vērtējums: 8 (ļ.labi).- 

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

- 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 10 
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 1. Gaisa kvalitātes indikatoru kompleksa pamatojums. Vide. 

Tehnoloģija. Resursi. Rēzeknes Augstskola, 2009. gada 26. jūnijs. 

2. Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekmes analīze uz pilsētu infrastruktūru. 

Ilgtspējīga telpiskā attīstība, RTU, Rīga, 2009. g. 20. novembris. 

3. Gaisa enerģētiskā stāvokļa izvērtējums Rēzeknes pilsētā. LU 68. 

zinātniskā konference. Latvijas Universitāte, Rīga, 2010. gada 4. 

februāris. 

4. Research of Changes of Ionization and Meteorologic Factors of 

Atmospheric Air in Rezekne City, Latvia. Conference on water 

observation and information system for decision support Balwois 

2010. Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Ohrida, 2010. 

gada 25. – 29. maijs.  

5. Research of Atmospheric Light Air Ion Concentration and 

Meteorologic Factor changes in Rezekne City, Latvia. 2nd 

International Geography Symposium GEOMED 2010, Turcija, 

Antalja/Kemera, 2010. gada 2. – 5. jūnijs. 

6. Air Ion Measurements in Rezekne, Latvia. 14th Finnish-Estonian air 

ion and aerosol workshop, Pühajärve, Igaunija, 2010. gada 14. – 16. 

jūnijs. 

7. Evaluation of Air Ionization Level in Rezekne City. LLU 4. 

starptautiskā konference „Environmental Science and Education in Latvia 

and Europe: From Green Projects to Green Society”, Jelgava, 2010.g. 22. 

oktobris. 

8. Evaluation of Air Ionization Level in Rezekne City. LLU 4. 

starptautiskā konference „Environmental Science and Education in Latvia 

and Europe: From Green Projects to Green Society”, Jelgava, 2010.g. 22. 

oktobris. 

9. A Comparison of Air Ionization Level in Different Ecosystems. 

Symposium 

“Ecology & Safety” For a cleaner and safer world, Varna, Bulgārija, 

2011. g. 4. – 8. jūnijs. 

10. Complex Evaluation of Air Quality in Rezekne. 8. starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi”, 

Rēzekne, Latvija, 2011. g. 20.-22. jūnijs. 

 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

- 
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Dalība projektos No 2012. g. līdzdalība Latvijas Zinātņu padomes projekta Nr.10.0009. 

„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo 

pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” Rēzeknes Augstskolas 

Reģionālistikas zinātniskā institūta apakšprojektā Nr.3 „Pārklājumu 

uzputināšanas tehnoloģisko procesu ekoloģiskās drošības modelēšana un 

novērtējums” . 

 

2008. gada 1. maijs – 31. decembris – līdzdalība Rēzeknes Augstskolas LIAPI 

Projektā: „Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte 

Latgales uzņēmumos”. 

 

2007. gada 1. jūnijs – 31. decembris – līdzdalība Rēzeknes Augstskolas 

projektā „Gaisa vides enerģētiskā stāvokļa izvērtēšana un tā optimizācijas 

procesu izpēte”. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

- 

 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

- 

 

 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

     Profesionālās pilnveides      

kursi/ stažēšanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

01.04.2011. sertifikāts par piedalīšanos JELARE un RA organizētajā kvalifikācijas 

celšanas seminārā „Renewable Energy – Theory, Technology, Economics, 

Education”. 

   05.03.2009. izdots sertifikāts bionikā, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai un 

Minsteres Universitātei (Westfäliche Wilhelms-Universität Münster) par 

piedalīšanos bionikas projekta izstrādē un prezentācijā. 

   17.08.2006. izdots sertifikāts par piedalīšanos firmas „Spirax Sarco” 

organizētajos treniņkursos par tvaika un kondensāta sistēmām Espoo, Somijā. 

   30.06.2006. Rēzeknes Augstskolas izdots sertifikāts par apgūtu studiju kursu 

„Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija”. 

   02.11.2006. izdots sertifikāts par piedalīšanos Mercuri International rīkotajā 

seminārā „Aktīvā pārdošana konkurences apstākļos” 

   10.05.2006. gadā iegūta apliecība par piedalīšanos paštaisītu robotu sacensībās 

„Design Challenge 2006” Vilhelmshāfenes Augstskolā (Fachhochschule 

Wilhelmshaven) Vācijā. 

,   21.09.2005. izdots sertifikāts bionikā, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai un 

Minsteres Universitātei (Westfäliche Wilhelms-Universität Münster) par 

noklausītu lekciju kursu un praktiskām nodarbībām (II daļa) „Bionik – Lernen von 

der Natur II”. 

   17.03.2005. izdots sertifikāts bionikā, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai un 

Minsteres Universitātei (Westfäliche Wilhelms-Universität Münster) par 

noklausītu lekciju kursu un praktiskām nodarbībām „Bionik – Lernen von der 

Natur”. 

   28.08.2003. – apliecība par vācu valodas 100 stundu intensīvo kursu apguvi ar 

labām sekmēm Vilhelmshāfenes Augstskolā (Fachhochschule Wilhelmshaven) 

Vācijā. 
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 01.03.2004. – 30.06.2004. studijas Vilhelmshāfenes Augstskolā (Fachhochschule 

Wilhelmshaven) Vācijā studentu apmaiņas programmas „ERASMUS” ietvaros, 

sekmīgi nokārtoti gala eksāmeni šādos lekciju kursos: 

 Siltumtehnika (Wärmetechnik) 

 apkures tehnika (Heizungstechnik) 

 aizsardzība pret koroziju (Korrosion und Korrosionsschutz) 

 mikrobioloģija (Mikrobiologie) 

 vides analītika, (Umweltanalytik) 

 vācu valoda (Deutsch). 

 

Saņemtie apbalvojumi 

 

 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

22.10.2010. LR Vides Ministrijas izdots atzinības raksts par piedalīšanos 

konkursā „Vides zinātnes balva 2010.” 

 

30.06.2006. RA rektora parakstīts atzinības raksts par teicamām sekmēm 

mācībās un aktīvu sabiedrisko darbību, studējot Inženieru fakultātē. 

 

2005. – 2007. g. vairākkārtēji piešķirta Rēzeknes Domes pašvaldības 

stipendija par teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbību. 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  
 

C2 

 
 C2  C2  C2  B1 

Angļu valoda 

                             Vācu valoda 

 
 

B2 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

B2 

 

C1 

 

            B2 

 

C1 

 

B2 

 

C2 

            

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Sandra Ežmale 

Dzīvesvietas adrese Dārzu 72 – 12, Rēzekne, LV- 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 64623520 +371 29227268  

e-pasts Sandra.ezmale@ru.lv 

Dzimšanas datums 16.08.1966. 
 

 

Izglītība  

 2007. – 2012. 

Daugavpils Universitāte 

Doktora zinātniskais grāds ekonomikā reģionālās ekonomikas apakšnozarē 

Promocijas darba tēma: „Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana Eiropas 

Savienības politiku kontekstā” 

 

 2004. – 2006. 

Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte 

Maģistra grāds „Vadības zinātnē” 

 

 1999. – 2001.. 

Latvijas Universitāte 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 

Maģistra grāds „Vides zinātnē un pārvaldē”  
 

 

Zinātniskie grādi  

 2012. 

Doktora zinātniskais grāds ekonomikā reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 

Dr. oec. 

Daugavpils Universitāte 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

 2012. – šodien 

Docente, vadošā pētniece 

Rēzeknes Augstskola 

 2009.- 2012. 

Projekta izpildītāja 

 Rēzeknes Augstskolas ESF projektā „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie 

un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 
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 2006. – 2012.  

Docētāja  

Rēzeknes Augstskola 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

- 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne   

Studiju kurss „Teritorijas plānošana” 

2 KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 

2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs, studiju modulis 

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”  

Studiju kurss „Ekonomiskā  ģeogrāfija” 

2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektroniskā komercija” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 

2 KP 

Studiju kurss „Komunikācija, globalizācija un pārmaiņas” 

3 KP 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 

2 KP 

Vieslekcijas - 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

 2006 – šodien 

Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība"  

Rēzeknes Augstskola 

 2006 – šodien 

Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība"  

Rēzeknes Augstskola 
 

2009.- 2010. 

Valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” 

Baltijas starptautiskā akadēmija 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

75



Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

- 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Inese Haite 

Promocijas darba tēma „Policentriskā attīstība Latvijā un tās novērtēšana” 

2009. 

 

Maģistri (kopējais skaits)  Indra Kroiče 

Maģistra darba tēma „Teritoriālās plānošanas iespēju izmantošana reģiona 

attīstībā” 

2009. 

 Jūlija Stenpkovska  

Maģistra darba tēma „Nekustamā īpašuma tirgus attīstības iespējas Rēzeknē" 

2008. 

Bakalauri (kopējais skaits)  - 

Cita darba pieredze  

 2010. – šodien 

Pārvaldniece 

P/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

 2005. – 2010.  

Valdes locekle 

AS Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 

 2000. – 2007.  

Ziemeļlatgales biroja vadītāja 

 Latgales reģiona attīstības aģentūra 

 1998. – 2002.   

Plānošanas un informācijas nodaļas galvenā  speciāliste 

Rēzeknes rajona padome  

 1995. - 1998. Sauszemes ekosistēmu aizsardzības nodaļas inspektore  

Rēzeknes Reģionālā Vides pārvalde  

 1989. - 1995.  

Skolotāja, kopmītņu audzinātāja  

Rēzeknes Skolotāju institūts 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Telpiskā plānošana 

 Reģionālā attīstība 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

Adams, N., Ezmale, S., Paalzow, A. Towards Balanced Development in Latvia: 

The Experience of the Latgale Region. Regional Development and Spatial 

Planning in an Enlarged European Union. Edit. by Adams, N., Alden, J., Harris, 

N. Hampshire: Ashgate, 2006., pp. 43. – 64. ISBN – 13: 978 0 7546 4714 0 
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Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

Ežmale, S. Ekonomiskā attīstība, nodarbinātība un iedzīvotāju materiālā labklājība 

Rēzeknes pilsētas pievilcības uzlabošanai. No: Latgales pilsētu pievilcības izpēte. 

Latgales Tautsaimnieciskie pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāla speciālizlaidums. 7. – 

44. lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. 2012, Index Copernicus 

 

 Ezmale, S. Strategies for Enhancing Attractiveness od the Cities in Latgale 

Region. Eurpean Integration Studies. 2012. No 6. ISSN 1822 – 8402, EBSCO 

 Litavniece, L., Ezmale, S. (2012) Pilsētu pievilcības pielietošanas iespējas 

Latvijā: Rēzeknes pilsētas piemērs. LZA vēstis, A daļa: Sociālās un humanitārās 

zinātnes. 66. sējums 1./2. numurs, 20. - 34. lpp. 

 Ezmale, S., Litavniece, L. Spatial Planning as a Tool for Improving Attractiveness 

of the Places: Case of Latgale Region. European Integration Studies. Research and 

Topicalities. No. 5 (2011). Kaunas University of Technologies, 2011., pp. 20 – 25. 

ISSN 1822 – 8402, EBSCO 

 Ežmale. S. Latgales reģiona vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 

kvalitātes un teritorijas attīstības rādītāju kopsakarību izpēte. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1(3), Rēzekne, 2011, 44 – 

59. lpp. ISSN 1691 – 5828, Index Copernicus 

 Ežmale, S. Practical Aspects of Spatial Planning in Latgale Region: Influence of 

Europen Union, Future Challenges and Perspective. Rīgas Tehniskās universitātes 

zinātniskie raksti. 14. sērija „Ilgtspējīga telpiskā attīstība”. Rīga: RTU izdevniecība, 

2010., 12. – 17. lpp. ISSN 1691 – 6174 

 Ežmale, S. Pilsētu loma policentriskas attīstības veicināšanā Latgales reģionā. 

Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās konferences materiāli. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010., 254 – 261. lpp., 

ISBN 978 – 9984 – 14 – 480 – 1 

 Ežmale, S. Telpiskās plānošanas loma konkurētspējas priekšrocību identificēšanā 

un izmantošanā sekmīgai Latgales reģiona attīstībai. Latgales Tautsaimniecības 

pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1 (2), Rēzekne, 2010, 97 – 111 lpp. ISSN 

1691 – 5828 

 Ežmale, S. Role of Spatial Planning in Creating Sustainable Rural Areas. 

Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International 

Scientific Conference. Nr. 19, 165 – 171 lpp., Jelgava, 2009. ISSN 1691 – 3 – 78, 

EBSCO 

 Ežmale, S. Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas attīstības izpēte. 

Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās konferences materiāli. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009., 95.– 100. lpp., 

ISBN/ ISSN 978 – 9984 – 14 – 423 – 8 

 Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

ietekme uz Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību. Ekonomic Science for 

Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. 

Nr. 15., Jelgava, 2008., 221. – 228. lpp., ISSN 1691 – 3078, EBSCO 
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 Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M., Amantova – Salmane L. Ekonomikas 

attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. Tautsaimniecības 

attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli, 2008. gada 17.aprīlis. Rēzeknes Augstskola, 2008, 339. – 348. lpp. ISBN 

978 – 9984 – 779 – 80 – 5 

Kopējais publikāciju skaits 12 
 

 

Citas publikācijas - 

Kopējais publikāciju skaits - 

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

- 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 9 

 Rēzeknes pilsētas pievilcība. Starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālā 

pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”, Rēzeknes Augstskola, 

Rēzekne, 2012.gada 8.- 9. novembris 

 Rēzeknis ekonomiskuo atteisteiba — lykumsakareibys i nuokūtnis izaicynuojumi. 

3. pasaules latgaliešu konference „LATVIJAS NEATKARĪBAS LAIKS — 

LATGALES IESPĒJA VAI IZNĪCĪBA“, Rēzekne, 2012.gada 9.-10. augusts. 

 Spatial Planning as a Tool for Improving Attractiveness of the Places: Case of 

Latgale Region. 9th International Scientific Conference „Legal, Political and 

Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge”, Kaunas University of 

Technologies Institute of Europe, 15th of April, 2011. 

 Telpiskās plānošanas loma konkurētspējas priekšrocību identificēšanā sekmīgai 

Latgales reģiona attīstībai. Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā 

konference ”Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 

2010. gada 15. aprīlis. 

 Telpiskās plānošanas praktiskie aspekti Latgales reģionā: Eiropas Savienības 

ietekme, nākotnes izaicinājumi un perspektīva. International Scientific Conference 

„Spatial Strategy for Sustainable Development: Building the Future of Latvia”, 

Riga Technical University, Latvija, 15. – 17.10.2009. 

 Latvijas telpiskās attīstības perspektīva. Nacionālais forums 

"Atspēriens. Latvija 2030". Rīga, 2008. gada 10. oktobris. 

 Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas attīstības izpēte. Daugavpils 

Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2008. gada 

21. maijs. 
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 Ekonomikas attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. 

Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības 

attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 2008. gada 17. aprīlis. 

 Understanding and Applying Theories of Career Development in Practice. Baltijas 

starptautiskās akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference „21. Gadsimta 

jaunatne: ģimene, izglītība, karjera”. Rēzekne, 2008. gada 6. marts. 

Eksperta darbība Eksperte Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvā padomē, 2012.- 

šodien. 

 Eksperte Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas sadaļas “Telpiskā 

perspektīva” izstrādē, 2009. 

 Griškānu pagasta teritorijas plānojuma izstrādes koordinatore, 2007.- 2008. 

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas eksperts vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu izvērtēšanā, 2007. 

 Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes koordinatore, 2005.- 

2007. 

 Rēzeknes pilsētas domes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupas 

locekle, 2006.- 2007. 

 Uzraudzības komitejas locekle Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmai, 

Labklājības ministrija, 2004.- 2007. 

 Projekta “Labākās prakses vadlīnijas reģionālās attīstībai un telpiskajai 

plānošanai paplašinātajā Eiropas Savienībā ” (Interreg IIIC, vadošais partneris 

Kardifas Universitāte) projekta koordinatore, 2004.- 2006.  

 Nacionālā attīstības plāna un nacionālā plānojuma izstrādes darba grupu locekle, 

RAPLM, 2005.-2006. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

- 

Dalība projektos Projekta vadītāja projektā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Griškānu 

pagastā”, Jaunatnes politikas valsts programma 2009.gadam, 2009. 

 Projekta vadītāja projektā „Griškānu pagasta autoceļu  Lipski- Tihanovka, 

Sprūževa- Tihanovkas krustojums un Parka ielas (km 1,40) rekonstrukcija”, 

ELFLA, 2009. 

 Projekta vadītāja projektā „Griškānu pagasta autoceļu Jeroškina- Pustoška un 

Jeroškina- Stoļerovas pagasts (km 2,771) rekonstrukcija”, ELFLA, 2009. 

 Eksperte IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespējas”, 2008  

 Eksperte IZM projektā „Latgales reģionālās ekonomikas attīstības izpēte pēc 

Latvijas iestāšanās ES” (dalība), 2007.  

 Projekta “Labākās prakses vadlīnijas reģionālās attīstībai un telpiskajai 

plānošanai paplašinātajā Eiropas Savienībā ” (Interreg IIIC, vadošais partneris 

Kardifas Universitāte) projekta koordinatore, 2004.- 2006.  
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Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

- 

 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

- 

 

 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

- 

 

 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

- 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
 

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Ķīnā. ĶTR Rūpniecības un informatizācijas 

ministrijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības centrs, Ķīna, 2012. 

 Sociālie jautājumi/Nodarbinātība – ADEPT, Nīderlande, 2001. 

 Telpiskā attīstība un stratēģiskā perspektīva – vide un tūrisms, Nordregio, 

Stokholma, 2000. –2001. 

 Reģionālās attīstības konsultantu programma- reģionālās attīstības konsultants, 

SIDA, CER EDUCATION, Stokholma, ( 1998 - 1999). 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, 

veicamā darbība, periods) 

Pieredzes apmaiņas programma Norvēģijas un Somijas pašvaldībās reģionālās 

attīstības un teritorijas plānošanas jautājumos, Nordic Ministre Council, 2006. 

 Pasniedzēju sagatavošanas programma Reģionālās attīstības kursam, Projekta 

“Biznesa vides attīstības Latvijā (Phare ESC programma), Rīga, RAPLM, LRDP, 

2004. 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

PI „RSEZ pārvalde” 

Atzinības raksts „Par ieguldījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

attīstībā”, 19.11. 2012. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C1  C1  B2 

Angļu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

80

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

1. 
Vārds, uzvārds Andris Pelšs 

 

2. Dzimšanas gads un datums 1962.gada 4. decembris  

 

3. 
Dzimšanas vieta 

Latvija, Rēzeknes rajons 

 

4. 
Izglītība 

1990.g. absolvēta LU Bioloģijas fakultātes bioloģijas 

specialitāte un iegūta biologa, bioloģijas un ķīmijas 

pasniedzēja kvalifikācija . 

5. Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

2001. docents profesionālajās studiju programmās. 

1995. Ekonomikas maģistra grāds (LU). 

 

6. 
Nodarbošanās 

Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas 

fakultātes docents; 

Kopš 1999. Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes 

lektors 

1993. –2001.  RA Ekonomikas fakultātes lektors; 

1991. -1993. Latvijas Universitātes Latgales filiāles 

pasniedzējs  

1998. –1990. Rēzeknes rajona saimniecības “Ilzeskalns” 

kompleksās brigādes vadītājs 

 

7. 
Zinātniskās publikācijas 

Zinātniskajos žurnālos – 1. 

Konferenču pilnu referātu krājumos – 13. 

Konferenču tēzes – 3. 

 

8. 
Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 

Vadības grāmatvedības pielietošana un ieviešana Latvijas 

uzņēmumos. 

9. 
Zinātnisko kadru 

sagatavošana 

Nav. 

10. 
Pārējās zinātniskās 

darbības aktivitātes 

Piedalīšanās ar referātiem 15 zinātniskās konferencēs. 

 

 

11. 
Mācību - metodiskās 

publikācijas 

Mācību grāmatas – 5. 

Uzstāšanās metodiskajā konferencē – 1. 
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12. 
Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

Patreiz lasītie: 

Statistika ekonomistiem 1, Cenu politika uzņēmumā, Vadības 

grāmatvedība, Statistiskās metodes uzņēmējdarbībā un 

ekonomikā (profesionālajā finanšu vadības maģistrantūrā), 

kursi tiek lasīti RA. 

Vadības grāmatvedības pamati un lietišķās spēles 

Grāmatvedība vadītājiem 1 (Starptautiskā biznesa 

maģistriem), Vadības grāmatvedība (profesionālā maģistru 

programma LU) kursi tiek lasīti LU; 

Kādreiz sagatavotie un lasītie kursi: 

Finanšu vadība (profesionālajā finanšu vadības maģistrantūrā 

RA)., , Izmaksu uzskaite, Izmaksu plānošana, , Saimnieciskās 

darbības analīze, Uzņēmuma bilances analīze, Lineārā un 

optimālā plānošana, Izmaksu analīze, kontrole un plānošana, 

(RA); 

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, Lauksaimniecības 

tehnoloģiju pamati, Vides aizsardzības ekonomika, 

Lauksaimniecības ekonomika (Latvijas Universitātes 

Latgales filiālē).  

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 23 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 1400 stundas. 

 

13. 
Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti  apmēram 40 ekonomikas bakalauri, apmēram 

135 ekonomisti. 

14. 
Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

No 2006. gada septembra dalība projektā „Inovatīvās 

metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai 

ekonomikā un uzņēmējdarbībā”, projekta ietvaros ņemta 

dalība kursos Oksfordas Brūkas universitātē 2006. gada 

decembrī. 

Erasmus pasniedzēju apmaiņas ietvaros 2006. gada februārī 

novadīta lietišķā spēle „Špikeru burtnīcu ražošana” (vadības 

grāmatvedības kursa ietvaros par pašizmaksas kalkulācijas 

tēmu) Hammenlinnas profesionālajā universitātē (Somija) un 

2007. gada februārī novadīta lietišķā spēle „Špikeru burtnīcu 

ražošanas plānošana” (vadības grāmatvedības kursa ietvaros 

par budžetu plānošanas tēmu) Hammenlinnas profesionālajā 

universitātē (Somija) 

2004.g. 10. janvārī pabeigts doktorantūras teorētiskais kurss. 

No 1998.g. 1.augusta LLU Ekonomikas fakultātes doktorants.   

Ekonomikas skolotāju instruktoru semināru sērija, ko vadīja 

National Council on Economic Education (ASV), sertifikāts 

izdots 13.05.1996.; 

Tirgus ekonomikas kurss ierēdņu apmācīšanai, sertifikāts 
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izdots 19.11.1994. Dānijā, Ronnē. 

15. 
Sabiedriskās aktivitātes 

Sadarbojos ar LR Grāmatvežu asociāciju un Grāmatvežu 

klubu (vadu kursus, piedalos programmu un pārbaudījumu 

izstrādē un realizācijā), Valsts kontroles auditoriem 2004. 

gadā vadīti kursi „Vadības grāmatvedībā”. 

16. 
Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. 

 

17. 
Galvenās publikācijas 

1. Zemnieku saimniecību ieņēmumu un izmaksu sakarība. 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1993.g. Nr. 1. 

2. Latvijas grāmatvežu saskarsme ar vadības grāmatvedību,- 

Zinātnes nākotne mūsu rokās (doktorantu konferences 

referāti)., Jelgava 1999, 159.- 164.lpp. 

3. Uzņēmuma krīzes menedžments un izmaksu kontrole,- 

Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā: RA Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli.- 2002.gada 28.februāris- 2.marts.  

4. Vadības grāmatvedība I daļa. Izmaksu uzskaite un 

pašizmaksas kalkulācija. –R: KIF “Biznesa Komplekss”, 

2001, 199 lpp. 

5. Vadības grāmatvedība II daļa. – R: KIF “Biznesa 

Komplekss”, 2001, 232 lpp. 

18. 
Valodu prasmes 

Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – brīvi lasu un tulkoju 

speciālo literatūru, viduvēji saziņas līmenī . 

 

19. 
Cita papildus informācija 

1994. līdz šim brīdim – Z.s “Upmaļi” (Dricānu pag.) 

īpašnieks – vadītājs. 

 

 

Rēzeknē 

31.01.2013. 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / 

Vārds 

VOLKOVA JEĻENA 

Dzīvesvietas 

adrese 

Skolas iela 3-33, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais 

tālrunis 

26481448   

e-pasts Jelena.volkova@ru.lv 

Dzimšanas 

datums 

05.02.1976 

 

 

Izglītība  

 09.2006.-01.2010.g. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Būvdarbu vadītāja 

specialitāte, diploms PKE Nr.0091, izdots 29.01.2010. 

 

 09.1994-06.1998.g. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Uzņēmējdarbības 

tiesību  specialitāte, diploms Nr. 00557, izdots 19.06.1998  
 

 

Zinātniskie 

grādi 

 

 2000.g.20.jūnijā Ekonomikas maģistrs, M.oec., specializācija “Uzņēmējdarbība un 

vadīšana”, iegūts Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Diploms Nr.001469 

 1998.g.19.jūnijā Ekonomikas bakalaurs, Rēzeknes Augstskola, diploms Nr.000451 
 

 

Darba 

pieredze 

akadēmiskajo

s amatos  

 

 No 2000.gada RA Ekonomikas fakultāte Finansu un grāmatvedības vadības katedra, lektore. 
 

 

Studiju kursu 

vadība 

 

Maģistra studiju 

programma  

Profesionālās augstākās izglītības maģistra programma “Finanšu vadība” Apdrošināšanas finanšu vadība 

2KP 

Bakalaura 

studiju 

programma  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Ekonomika” Apdrošināšana 2kp 
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 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Ekonomika” Nekustāma īpašuma vērtēšana 2kp 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Robežapsardze” Apdrošināšana  un Nekustāma 

īpašuma vērtēšana 2KP 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Skolotājs” Ekonomikas pamati 4kp 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Būvniecība”, Ekonomikas pamati 2kp 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma Vides inženieris”, Ekonomikas pamati 2kp 

 

 

Vieslekcijas  

 03.04.2006.-08.04.2006. Kauno Kolegija, Lietuva, Insurance Market in Latvia, 8 stundas,, ERASMUS 

 05.03.2007.-09.03.2007. KATHO-HANTAL Business Shool, Insurance in Latvia, 8 stundas, ERASMUS 

 09.03.2008.-15.03.2008. Kymenlaakso University of applied sciences, Insurance in Latvia, 8 stundas, 

ERASMUS 

 08.05.2011.-14.05.2011.Suleyman Demirel University, Life and Non- life Insurance market development, 

10 stundas, ERASMUS 

 20.05.2012.-26.05.2012. WYŽSZA SZKOLA TURYSTYKI I EKOLOGII, Life and Non- life Insurance 

market development and travel insurance , 10 stundas, ERASMUS 

 23.09.2012-29.09.2012. University of applied sciences in KAUNAS, Insurance in Latvia, 8 stundas, 

ERASMUS 

 27.03.2013-29.03.2013. Utena University of Applied Siences, The role of insurance in the tourism business, 

5 stundas, ERASMUS 
 

 

Akadēmiskā 

personāla un 
profesionālās 

kvalifikācijas  

speciālistu 

sagatavošana 

 

Maģistri 

(kopējais skaits)  

6 

Bakalauri 

(kopējais skaits)  

74 

 

 

Cita darba 

pieredze 

No 1999.gada AAS “Balta”, Rēzeknes filiāle, apdrošināšanas speciāliste. 

 01.01.2006.- 31.01.2007. SIA Latgales mācību centrs, lektore 
 

 

Zinātnisko 

pētījumu 

virziens (-i) 

 

 Apdrošināšanas attīstība Latvijā 
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Zinātniskās 

publikācijas 

citos anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzēs 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais 

publikāciju skaits 

4 

 Apdrošināšana kā investīciju avots” //LPA un Melardalenas augstskolas 5.starptautiskā 

zinātniskā konference ”Sabiedrība un kultūra”, Liepāja,2002.  
 

“Veselības apdrošināšanas attīstība Latvijā” // LPA un Melardalenas augstskolas 

6.starptautiskā zinātniskā konference ,Liepāja ,2003. 
 

 

I.Arbidāne, J. Volkova. External factors influencing management of company’s current assets// 

Scientific journal Management theory and studys for rural business and infrastructure development Vol 

34, No 5, 7-15 lpp. ISSN 1822-6760. 

 
 

I.Arbidāne, J. Volkova. Internal factors influencing management of current assets// 

Solution of a Social Requuirements and Objective reality issues in Economical and 

Juridical Sciences, IASHE, London, 2012, 127.-130.lpp.ISBN 978-1-909137-11-0 
 

Citas 

publikācijas 

 

Kopējais 

publikāciju skaits 

2 

 Kvalitātes pilnveidošanas iespējas studiju kursā „Apdrošināšana” izmantojot inovatīvas apmācības 

metodes.//IMKA, Rēzeknē, 2007. 

 

 Apdrošināšanas produkta pārdošanas īpatnības//Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 10.zinātniski 

praktiskā konference, Rēzekne,2009. 

 

Mācību un 

metodiskā 

literatūra 

 

   „APDROŠINĀŠANAS PAMATI” RĒZEKNĒ: RA IZDEVNIECĪBA, 2004. - 72 LPP. 

ISBN 9984 – 585 – 56 – 5  

 

Zinātniski 

pētnieciskā 

darbība 
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Citas 

zinātniskā 

darba 

aktivitātes 

Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 10.zinātniski praktiskā konference Tautsaimniecības attīstība: 

problēmas un risinājumi, orgkomitejas loceklis, 2008. 

 

 Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 14.zinātniski praktiskā konference Tautsaimniecības attīstība: 

problēmas un risinājumi, orgkomitejas loceklis,2012. 

  

 

 

Dalība 

projektos 

 

 „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte” IZM projekts, dalībnieks, Rēzeknes Augstskola 
 

 
 

 

Darbs 

koleģiālajās 

lēmējinstitūcij

ās 

 

 Satversmes sapulce, loceklis no 2006.g. 

 Senāts, loceklis no 2009.g. 

 Revīzijas komisija, priekšsēdētāja, no 2009.g. 

 

 

Neformālās 

izglītības un 

kursu vadība 

 

 No 2011.g. AAS BALTA RSA apdrošināšanas grupas projekta „ Vēstneši”  aktīva 

dalībniece. 

Profesionālās 

pilnveides 

kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  
 

Augstskolu didaktika, Mācību procesa psiholoģija un pedagoģija, inovācijas , RA,32 stundas,2002.g 

 Projektu cikla vadība ,Latgales reģiona attīstības aģentūra, 10 stundas,2002.g. 

 Augstskolu didaktika, Neverbālā komunikācija: vizuālā tēla veidošana , RA,32 stundas,2003.g 

 Mērķtiecīga pārdošana, Menors@Bites, 32 stundas, 2005.g. 

 Proble based learning, Teaching large groups,  Assesment,Oxford Brookes University, 2006.g. 

 Augstskolu didaktika, Pasniegšanas kvalitātes vadīšanai, RA, 10 stundas,2008.g 

 Efektīva pārdošana,Perfect Sales,80 stundas,2008.g. 

 Augstskolu didaktika, Prakses organizācija profesionalitātes attīstībai, RA,10 stundas,2011.g. 

 Augstskolu didaktika, Kompetences jēdziens, veidi un to saistības ar studijām, RA, 10 stundas,2011g 
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 Augstskolu didaktika, E-vides MOODLE praktiskā pielietošana, RA, 10 stundas,2013g 

Valodu 

prasmes 

 

Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis 

(*) 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

 Latviešu 

Valoda 

 
 C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu Valoda   C1  C1  C1  C1  B2 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Viktorija Pokule 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 172b, 31, Rēzekne, LV-4604 (Latvia) 

Tālrunis, mobilais tālrunis +37126532739   

e-pasts Viktorija.Pokule@ru.lv, Viktorija.Pokule@gmail.com  

Dzimšanas datums    May 18, 1982 

Faksa numurs  
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

06/02/2013 –  

Doktora studijas - Izglītības vadība 

Latvijas Universitāte 

Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 
01/09/2005 - 27/06/2007 

Akadēmiskā maģistra grāds izglītības zinātnē 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, LV-4600 Rēzekne (Latvija) 

 

01/09/2000 - 29/06/2005 

Angļu valodas skolotāja  

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvia) 
 

01/09/2000 - 30/06/2004 

Ekonomists 

Ekonomika ar specializāciju tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvija) 
  

Zinātniskie grādi  
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Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

Pedagoģijas maģistre – 2007.g., Rēzeknes Augstskola 

Lektore – 2006.g., Rēzeknes Augstskola 

Bakalaura grāds pedagoģijā (angļu valodas skolotāja) – 2005.g., Rēzeknes 

Augstskola 
Bakalaura grāds ekonomikā – 2004.g., Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos 

 
Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums  

 

 
 

 

2012.g. novembris – eksperte, moduļu vadītāja, FRONTEX Apmācības 

aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, Ekonomikas 

un vadības fakultāte, Rēzeknes Augstskola. 

 

2012.g. jūnijs – Ārējo sakaru koordinators, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Rēzeknes Augstskola. 

 

2012.g. maijs – FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda 

studiju programmas izstrāde”, projekta asistents, eksperts 

 

2011.g. maijs – 2012.g. jūlijs – Latvijas Universitāte – eksperts projekta 

ietvaros (Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana) 

 

  

2010.g. novembris – 2011.g. aprīlis - Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības 

Centrs, angļu valodas kursi RA darbiniekiem, angļu valodas pasniedzēja 

 

No 2008. g. septembra līdz 2009. g. decembra – Rēzeknes Augstskolas, 

Svešvalodu katedras vadītāja 

 

No 2006.g. Rēzeknes Augstskolas (RA) Svešvalodu katedras lektore. 

 

2006.g.augusts – 2007.g. februāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības 

Centrs, “Profesionālās pilnveides izglītības programma viesmīlības nozares 

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem”, angļu valodas 

pasniedzēja 

 

2005.g. oktobris – 2006.g. janvāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības 

Centrs, angļu valodas pasniedzēja, angļu valodas kursos. 

 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 
  

  

Vieslekcijas  
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Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

12/11/2012-16/11/2012 

Intercultural competences in the context of foreign language learning, University College of 

Teacher Education (UCTE) Pädagogische Hochschule Kärnten  /Viktor Frankl Hochschule, 

Austria, Austrija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus programmas ietvaros. 

 

19/03/2012-23/03/2012 

Intercultural issues in foreign language learning, 

University College Ghent, Belgium, Beļģija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus 

programmas ietvaros. 

 

25/04/2011-01/05/2011 

Competency – based training ensuring the development of learning outcomes,  
Abant İzzet Baysal University in Bolu, Turkey, Turcija 10 stundas - pasniedzēja mobilitāte 

LLP Erasmus programmas ietvaros. 

 

11/05/2009-17/05/2009 

Work and Employment issues in the modern world – 8 stundas - The Academy of 

Humanities and Economics in Lodz, Lodz, Poland, Polija - pasniedzēja mobilitāte LLP 

Erasmus programmas ietvaros. 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

Ikgadējā dalība pārbaudījumu komisijās studiju programmās – Svešvalodu skolotājs, Tulks 

referents (bakalaura izglītības cikls) – Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte. 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits) 6 

  

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

 

 

Kopīgie grādi, kopīgās programmas, internacionalizācija  

Virziena nosaukums  
  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 1 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

 

 

Baranova V. (Pokule. V.) 10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā// 

“Pedagoģijas teorijas un mācīšanas process”, RA 8. maģistrantu zinātniski 

praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2006  

 
  

  

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Ikgadēji tiek izstrādāti papildmateriāli Moodle videi. 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā. 

RA 8. maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 

2006  

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

     1 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 
FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, 

projekta asistents, eksperts 
  

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 

FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas 

izstrāde”, projekta asistents, eksperts 
  

  

  

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 
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Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

Vācu valodas kursi “Sommerdeutschkurs am Meer 2013”,  Jade Hochschule, 

Wilhelmshahena, Vācija, 3 ECTS, 29.07.2013.-13.08.2013. 

 

 

 

WBI organizēti Franču valodas kursi - The University of Liège, Beļģija 

ISLV ULG - Été 2012, 60 stundas, 06.08.2012. – 24.08.2012 
  

 

Valodu prasmes 

 

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Angļu  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Vācu  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

Franču  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

Baltkrievu  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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http://www.facebook.com/IslvUlgEte2012?ref=stream
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ccuurrrriiccuulluumm vviittaaee

vārds, uzvārds Guntars Romančuks 

personas kods 100565-114224
adrese Rīgas 2-41, Rēzekne, Latvija, LV-4601
tālrunis 26339679
e-pasts gino65@inbox.lv

ģimenes stāvoklis Precējies 

bērni Viens

pilsonība LR pilsonis

izglītība 
2006.- 2010.g Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte (būvniecība) 
1999.-2004. g. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte (ekonomikas kvalifikācija    

komercpakalpojumu vadība) 
1972.-1983. g. Rēzeknes 1.vidusskola 

papildizglītība

2003.g. Projektu vadība (Rēzeknes augstskola) 
2003.g.      Kokmateriāli (LLA)
2002.g. Kvalitātes audits (Rēzeknes augstskola) 
1987.g.       Autovadītāju kursi (B kategorija)

darba pieredze
2011- pašlaik muitas darbinieks
01.02.2008.- 01.04.2009.  būvtehniķis
01.09.2006.-01.02.2008.   vecākais muitas eksperts Muitas kriminālpārvalde  
10.05.1996.- 01.09.2006.  muitas darbinieks (muitas uzraugs līdz vecākais muitas eksperts) 
1994.-10.05.1996.              komercdirektors būvmateriālu tirdzniecības veikalā (pārsvarā sagādes darbs) 
1992.- 1994.                       Saimniecības daļas vadītājs Rēzeknes mākslas koledža

valodu zināšanas 
latviešu   Dzimtā  
krievu Brīvi 
angļu Labi

datora prasmes Ļoti labā līmenī: ofisa programmas, projektēšanas programmas, foto un video 
apstrādes programmas

personības īpašības Esmu cilvēks ar augstu atbildības izjūtu, enerģisks, neatlaidīgs, darbīgs, 
organizatorisks, protu atrast kopējo valodu ar cilvēkiem 

papildus Labi pārzinu celtniecības procesus, būvmateriālus, būvniecības tehnoloģijas 
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PIELIKUMS 2 

 
Par katras studiju programmas apgūšanu 

izsniedzamā 

diploma pielikuma paraugs (aizpildīts) 
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Nav diploma numurs
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98



99
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PIELIKUMS 3 

 
Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja 

studiju 

programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās 

attiecīgās 

studiju programmas studējošajiem iespēju 

turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā 

augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums 

vai 

līgums ar citu akreditētu augstskolu vai 

koledžu). 
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PIELIKUMS 4 

 
Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju 

materiāli 
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                 RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1 
Cienījamais Student! 

 

Piedāvātās aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu attieksmi par studiju procesa organizāciju un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savu viedokli un vērtējumu, jo aptaujas rezultāti tiks izmantoti ar 

nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

 

Kādas ir jūsu domas par doto studiju kursu sniegto zināšanu iespējamo nepieciešamību 

praktiskajā darbībā? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 
būs 

nepieciešamas 

bieži būs 

nepieciešamas 

dažreiz 

noderēs 

nebūs 

vajadzīgas 

1.  1 2 3 4 

2.  1 2 3 4 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu ar mācību literatūru RA bibliotēkā? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1.  1 2 3 

2.  1 2 3 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu ar uzskates un izdales materiāliem ? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1.  1 2 3 

2.  1 2 3 

 

Kā Jūs vērtējat zināšanu pārbaudes formas ( semināri, kontroldarbi, diskusijas , individuāli 

ziņojumi u.c.) dotajos studiju kursos ? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 
Vienveidīgas un 

neefektīvas 

Dažādas un efektīvas 

1.  1 2 

2.  1 2 

 

  Novērtējiet Jūsu un docētāju sadarbību pēc piecu punktu sistēmas: 

1-ļoti slikti, 2-slikti, 3- apmierinoši,4- labi, 5-ļoti labi 

 

Nr.p.k. Jautājumi Docētāja v., uzvārds 

    

1. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas savā 

studiju kursā virzīt studentus uz 

patstāvīgu darbu?  

    

2. Kā Jūs vērtējat docētāja runas 

saprotamību, tempu? 

    

3. Kā Jūs vērtējat  docētāju atvērtību 

jautājumiem, prasmi nodarbību laikā 

radīt brīvu, nepiespiestu atmosfēru? 

    

105



5. Kā Jūs vērtējat docētāja prasmi 

ieinteresēt par studiju kursu, sasaistīt  

teoriju un praksi? 

    

6. Kā Jūs vērtējat docētāja kā personības  

pozitīvu ietekmi uz Jūsu personības 

izaugsmi? 

    

7. Kā Jūs vērtējat docētāja objektivitāti 

studentu zināšanu novērtēšanā? 

    

8. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas atzīt 

savas kļūdas un uzklausīt aizrādījumus? 

    

7. Kā Jūs vērtējat savu iesaistīšanos studiju 

kursa apguvē( aktivitāte, ieinteresētība)? 

    

 

 

Kā Jūs vērtējat  studiju procesa  nodrošinājumu ar datortehniku (skaitu un kvalitāti)? 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 2 3 4 

 

Kā Jūs vērtējat informētību par studiju procesa norisi un nodarbību plānojumu? 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 2 3 4 

 

Kā Jūs vērtējat darba apstākļus auditorijās (vietu skaits, apgaismojums, siltumapgāde, 

mēbeles, tehniskie līdzekļi)? 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 2 3 4 

 

 

Paldies par sadarbību! 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

ANKETA Nr.2 
 

Cien. student! 
 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot jūsu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti un ar to saistītajiem 

jautājumiem. 

Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja novērtējuma statistisko datu 

veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti. 

Studiju gads:  

Semestris:  

Fakultāte:  

Studiju programma:  

Kurss:  

Studiju forma:  

Programmas direktors:  

 

1. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni. 

 

Katrs studiju kurss tiek vērtēts:               Katrs studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

 5 – ļoti svarīgs   5 – ļoti augsts 

 4 – svarīgs   4 – augsts  

 3 – vidēji svarīgs   3 – viduvējs  

 2 – mazsvarīgs   2 – zems  

 1 – nav vajadzīgs   1 – ļoti zems  
 

N.p.k Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
Studiju kursa 

pasniegšanas līmenis 

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

9.    

10.    

11.    

 

 

 

2. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnībā apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina 

 Pilnībā neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 
 

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Cik stundu nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam?  _______________ 
 

5. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru 

un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē 

 To papildus neizmantoju 

 Savs komentārs _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
  

7. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

8. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/ to daļas elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus vai docētāju uzvārdus) __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Nē 
 

9. Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Paldies par sniegto informāciju! 
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Anketu apkopojums 
 

2.kurss. 3. semestris Būvniecība  2013./2014. m.g. 

 

Kopā: 12 

     Vai Jūs apmierina 

studiju programma, 

kuru esat izvēlējies? 

Pilnīgi 

apmierina 

Apmierina Daļēji 

apmierina 

Nepamierina Pilnīgi neapmierina, 

nevēlos studēt 

 šajā studiju 

programmā 

  3 9 0 0 0 

  25 75 0 0 0 

      Kā Jūs vērtējat studiju 

procesa plānošanu šajā 

studiju programmā? 

Labi sastādīts 

nodarbību 

grafiks 

neapmierina 

sastādītais 

nodarbību 

grafiks 

plānveidīga 

patstāvīga 

darba 

organizēšana 

nesabalansēts, 

apjomīgs 

patstāvīgais 

darbs 

 

  9 3 0 0 

   75 25 0 0 

 

      Cik stundu nedēļā Jūs 

veltāt patstāvīgam 

darbam?  vidēji 12,17 h 

    

      

      Vai pietiekams izvēles 

kursu piedāvājums? Jā Nē 

     

       9 3 

   

  93 7 

 

 

 

  

      

  Jā Nē 

To papildus 

neizmantoju Savs komentārs 

 Vai Jūsu izvēlētajā studiju 

programmā ir pietiekams 

studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību 

literatūru un citiem mācību 

metodiskajiem līdzekļiem? 9 2 1 0 

   75 17 8 0 

 

        Jā Nē 

   
Vai Jūs studiju procesā 

izmantojat elektroniskos 

resursus? 12 0 

     100 0 

   

        Jā Nē 

   
Vai iespējams apgūt 

studiju kursus/ to daļas 

elektroniski? 3 9 

     25 75 
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        Ir pietiekams Nav pietiekams 

   Kā jūs vērtējat 

informācijas iegūšanu 

par studiju procesu 

fakultātē? 9 3 

     75 25 

   
 

 

 

Pilnīgi 
apmierina 

25% 

Apmierina 
75% 

Daļēji 
apmierina 

0% 

Nepamierina 
0% 

Pilnīgi 
neapmierina, 

nevēlos studēt 
šajā studiju 
programmā 

0% 

Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

Labi sastādīts 
nodarbību 

grafiks 
75% 

neapmierina 
sastādītais 
nodarbību 

grafiks 
25% 

plānveidīga 
patstāvīga 

darba 
organizēšana 

0% 

nesabalansēts, 
apjomīgs 

patstāvīgais 
darbs 

0% 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju 
programmā? 
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Jā 
75% 

Nē 
25% 

Vai pietiekams izvēles kursu 
piedāvājums? 

Jā 
100% 

Nē 
0% 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 
elektroniskos resursus? 

Jā 
75% 

Nē 
17% 

To papildus 
nezimantoju 

8% 

Neesmu par 
to informēts 

0% 
cits 
0% 

Vai ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 
mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

līdzekļiem? 

Jā 
25% 

Nē 
75% 

Vai iespējams apgūt studiju 
kursus/ to daļas elektroniski? 

Ir 
pietiekam

s 
75% 

Nav 
pietiekam

s 
25% 

Kā jūs vērtējat informācijas 
iegūšanu par studiju procesu 

fakultātē? 
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PIELIKUMS 5 

 
Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, 

kas 

nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses 

nolikumi. 
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113



RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKSES BŪVOBJEKTOS 

METODISKIE NORĀDĪJUMI 

 

1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai  

“BŪVNIECĪBA” 

 

 

 

 

 

 

Sastādīja: lektors V.Ciganskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2007 
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Prakses būvobjektos metodiskie norādījumi balstās uz RA Nolikumu par praksēm 

Rēzeknes Augstskolā un MK Noteikumiem par pirmā līmeņa  profesionālās augstākās 

izglītības Valsts standartu. 

Prakses būvobjektos darba apjoms – 10 kr.p., attiecīgi prakses ilgums 10 nedēļas darbs 

attiecīgā organizācijā vai uzņēmumā, kuros regulāri tiek veikti būvdarbi. 

 

1.Prakses būvobjektos mērķis  

 Prakse būvobjektos notiek pēc 4.semestra saistību nokārtošanas. Uz šo laiku 

studenti jau apguvuši virkni speciālo būvniecības un inženiertehnisko studiju kursu.  

 Prakse būvobjektā balstās uz iegūto zināšanu un iepriekšējās pieredzes 

izmantošanu un praktisko  iemaņu iegūšanu būvobjektu prakses vietās.  

 Prakses mērķis ir apgūt praktiskās būvniecības iemaņas un iepazīties ar būvdarbu 

vadītāja darbību attiecīgā būvobjektā, kura darbība tieši vai netieši saistīta ar būvniecību. 

Vienlaikus studentiem jāizmanto savas augstskolā iegūtās zināšanas dažādu šī uzņēmuma 

praktisko darbu veikšanā, tehnoloģiju pilnveidošanā, metožu un paņēmienu apgūšanā.   

 

2.Prakses vietas 

Atbilstoši prakses mērķiem prakse būvobjektos notiek uzņēmumos un organizācijas, 

kuros regulāri tiek veikti būvdarbi, tai skaitā industriālo objektu, dzīvojamo māju, ceļu, 

tiltu, kanālu, hidroelektrostaciju u.c. objektu būvniecība) 

 

3. Prakses uzdevumi 

1. Iegūt pilnīgu priekšstatu par  prakses būvuzņēmuma darbību, tā  mērķiem un 

metodēm, par būvuzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba 

attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru 

un struktūrvienībām. 

2. Izpildīt visu darba kompleksu strādājot attiecīgajā darba vietā vienā no 

struktūrvienībām, apgūt konkrētas būvnieka un būvdarbu vadītāja  darba iemaņas un 

metodes. 

3. Iepazīties ar ražošanas tehniku, tehnoloģiskajiem procesiem, to ietekmes avotiem 

un veidiem uz apkārtējo vidi, dabas aizsardzības, kontroles un atjaunošanas pasākumiem, 

kas tiek risināti būvuzņēmumā, to risināšanas gaitu un metodēm, izmantot savas 

teorētiskās zināšanas praktisko uzdevumu veikšanā. 

4. Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar būvniecības tehnikas, agregātu, 

tehnoloģijas pilnveidošanu, piesārņojumu un ietekmes uz vidi novērtēšanu.  

5. Savāks materiālus, apkopot un sastādīt atskaiti par praksi. 

 

 

5. Prakses būvobjektos norise 

 Pirms prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju no AR, ar 

prakses metodiskajiem norādījumiem. Prakses vadītājs pirms prakses iepazīstina 

studentus ar prakses saturu un dod konkrētus prakses uzdevumus: 

 - iegūst iespējamo informāciju par uzņēmuma ekonomiskajiem rādītājiem, produkcijas 

pašizmaksu, uzņēmuma kapitālieguldījumiem un ekspluatācijas izdevumiem, tā 

ienākumiem; 

-  izanalizē būvuzņēmuma darbību, tehnoloģiskos procesus, perspektīvas, būvobjekta 

ietekmi uz vidi, izseko būvobjekta piesārņojuma rašanās vietas un piesārņojuma plūsmas 

tehnoloģiskajā procesā, uzņēmuma darbību piesārņojuma samazināšanas un novēršanas 

jomā; 
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- veic praktisko būvnieka un būvdarbu vadītāja dubliera darbu atbilstoši prakses vadītāja 

norādījumiem; 

- vāc materiālus un. 

- vāc materiālus, tos apkopo, sistematizē veic apstrādi atbilstoši individuālajam 

uzdevumam, sastāda un noformē prakses atskaiti. 

 

6. Darbs būvobjektā 

 Sākot pildīt prakses būvobjektos praktikanta pienākumi ir: 

 - stingri ievērot būvnieka, būvdarbu vadītāja, būvdarbu brigadiera u.c. amatu personu 

norādījumus dotā darba veikšanai; 

- stingri ievērot un izpildīt maiņas pieņemšanas un nodošanas noteikumus; 

- izpētīt un ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus (drošības tehniku) 

darba vietās un ugunsdrošības pasākumus 

- iepazīties ar projekta dokumentāciju, būvnormatīviem un būvobjektu realizācijas 

līgumiem, būvdarbu tehnoloģijām un plānošanu tāmēm sadarbību ar citām organizācijām, 

kvalitātes kontroli un atskaišu sastādīšanu; 

-. iepazīties ar būvmateriālu un  iekārtu izvēli un pasūtīšanas kārtību, dokumentāciju, 

plānošanu un organizāciju un materiālo atbildību 

 Dienasgrāmatā  un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: darbu nosaukumus, kurus 

praktikants veica, laiku, kuru viņš patērējis, pildot šos darbus, kādas funkcijas veica darba 

laikā, dienas kārtība no maiņas pieņemšanas līdz nomaiņas (nodošanai)  u.tt. 

 Studentam praktikantam pašam, jāseko, lai tiktu izpildīts prakses uzdevumi, kas 

paredzēti pēc grafika un programmas prasībām un par izmaiņām jāinformē prakses 

vadītāju no RA un uzņēmuma atbildīgais personāls. 

 

7. Prakses dienasgrāmata 

 Prakses laikā studentiem jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē visi 

izpildītie darbi, kritiskās piezīmes un attiecīgie secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

 par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu; par tā atbilstību prakses darba plānam; 

 par prakses grafika izmaiņām (ja tādas ir), kāds tam iemesls un kā tas ietekmē 

programmas izpildi ( izmaiņu jēga un mērķis); 

 par tekošo darbu prakses laikā; 

 par materiāliem, kas savākti prakses atskaitei (atzīmēt, kādas grūtības bija, izpildot 

uzdevumu); 

 par noklausītām un novadītām lekcijām, pārrunām, ekskursijām, bibliotēku un citu 

uzņēmumu un organizāciju  apmeklējumiem. 

 

1. Atskaites noformēšana 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā un savāktajiem materiāliem prakses 

laikā, prakses darba plānu un individuālo uzdevumu, studenti raksta atskaiti par praksi. 

 Atskaiti  par praksi būvobjektos sastāda un noformē saskaņā ar programmu vai 

prakses darba plānu. Atskaites apjomam jābūt līdz 20 lappusēm, pievienojot pielikumus ar 

savākto informāciju. Galvenā atskaites sastāvdaļa ir individuālā uzdevuma risinājums. 

 Atskaitei jābūt datorsalikumā, burtu lielums  12. Titullapas paraugs 1.pielikumā. 

 

9. .Pielikumi atskaitei 
 Prakses būvobjektos atskaitei jāpievieno:  

 prakses dienasgrāmata; 

 administratīvi tehniskās uzņēmuma vadības shēma kopumā un atsevišķi pa objektiem; 
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 būvniecības procesa tehnoloģiskā shēma; 

 informācija par pasākumiem vides aizsardzībā; 

 citi informatīvie materiāli un faktiskie pētījumu rezultāti, kas vēlāk tiek izmantoti 

studiju procesā. 

 

10. Noslēgums. 

 Atskaitei un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi noformētiem. Shēmas, 

skices, rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz jebkura formāta papīra, taču tiem jābūt 

izpildītiem skaidri un akurāti.   

 Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt 

parakstītiem  - paraksta uzņēmuma prakses vadītājs, jābūt apstiprinātiem ar uzņēmuma 

zīmogu. 

 Atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA prakses vadītājam 3 

dienu laikā pēc prakses beigām. 

 Pamatojoties uz atzīmi dienasgrāmatā un atskaitē, ņemot vērā noformētos 

materiālus, kuri pievienoti atskaitei, un kad students ir aizstāvējis prakses atskaiti, prakses  

būvobjektos vērtējums tiek ierakstīts studiju grāmatiņā. 
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1.pielikums 

Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

 

 

 

PRAKSES BŪVOBJEKTĀ ATSKAITE 

 

 

 

 

 

 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Būvniecība”  

______.kursa students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

 

 

 

 

 

Prakses vadītājs no RA ……………………… (V.Uzvārds) 

 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………(V.Uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2008 
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RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

PRAKSES BŪVOBJEKTA 

ATSKAITE 

 

 

 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Būvniecība” pilna/nepilna laika studiju   

2.kursa students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

Prakses atskaite Izpildes 

termiņš 

Vērtējums Prakses vadītāja 

paraksts 

 

Piezīmes 

1.atskaite     

2.atskaite     

3.atskaite     

4.atskaite     

5.atskaite     

6.atskaite     

7.atskaite     

 

Prakses vadītājs no RA……………………… 

Prakses vadītājs no uzņēmuma…………………… 

Rēzekne 2009 
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Izpildes termiņš___. ________.2009. 

 

Prakses būvobjektā 

 

1. atskaite ( I nedēļa) 

 

……………………………………………………………………………. 

(konkrētas būvfirmas nosaukums) 

 

 Būvējamā objekta raksturojums: nosaukums, atrašanās vieta-situācijas plāns, 

tehniskie rādītāji (jauda, platība, kubatūra, stāvu skaits u.c.), konstruktīvais raksturojums 

(pamati, norobežojošās, nesošās konstrukcijas, pārsegumi, jumts) – skice pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Būvniecības galvenie darbinieki būvobjektā. 

1.2.1. pasūtītājs:  

1.2.2. galvenais būvuzņēmējs, darbuzņēmēji un to pašreiz veicamie darbi objektā: 

 

 

 

 

1.2.3. līgumi ar citiem būvuzņēmējiem. Kādiem? 

 

 

 

 

1.2.4. būvuzraudzība (kas veic, pamatot tās esamību vai neesamību ar attiecīgiem VBN 

pantiem) 

 

 

 

1.3. Būvējamā objekta projekta dokumentācija: 

1.3.1. tehnikā projekta saturs – salīdzināt ar VBN prasībām 
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1.3.2. būvdarbu organizēšanas projekta esamība tehniskā projekta sastāvā, (kas veic, 

pamatot tā esamību vai neesamību ar attiecīgiem VBN pantiem) 

 

 

 

 

 

1.4. Dokumentācija objektā:  

1.4.1. regulāri aizpildāmie žurnāli būvobjektā: 

 

 

 

 

1.4.2. kontrolējošām amatpersonām obligāti pieejamā dokumentācija būvobjektā 

 

 

 

 

1.4.3. kas kontrolē būvniecību un būvdarbu kvalitāti? (konkrēti piemēti no objekta 

dokumentācijas): 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. vai būvobjektā ir būvatļauja, uz kādiem dokumentiem pamatojoties tā izsniegta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojamā literatūra: 

Būvniecības likums 11.03.1997. 

Vispārīgie būvnoteikumi. MK not. 112. 01.04.1997 (VBN) 

LBN-303-97. Būvuzraudzības noteikumi. 06.05.1997. 

LBN 202-01. Būvprojekta saturs un noformēšana. 14.08.2001. 

LBN 310-05. Darbu veikšanas projekts. 07.06.2005. 

LBN 304-97. Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. 26.06.2003. 
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Praktiskais uzdevums 

 Aprakstīt pašreiz būvobjektā vienas brigādes veicamo darbu, tā tehnoloģiju un 

organizēšanu. 

 Kā dokumentēta iepriekš veiktā darba izpilde. 

 Aprēķināt veicamā darba apjomu, pievienojot paskaidrojošās skices. 

 Sastādīt darba izpildes tehnoloģisko shēmu, norādot darbu fronti un tvērienus. 

 

                                                      Prakses būvobjektā 

 

2. atskaite ( II  nedēļa) 

2.nedēļa. Būvdarbi. Darbu plānošana, organizēšana un vadīšana. Nodrošinājums ar 

tehnoloģisko aprīkojumu mehānismiem un rokas instrumentiem. 

2.1. Būvdarbi: 

2.1.1. Būvdarbu sastāvs 

 

 

 

 

 

2.1.2. vai būvdarbus veic būvētājs vai būvkomersantu reģistrā reģistrējies 

būvuzņēmējs? 

 

 

 

2.1.3. kāda ir būvkomersantu reģistrācijas apliecības saņemšanas kārtība? Kas izsniedz? 

 

 

 

2.1.4. kas ir atbildīgais darbu vadītājs, kas nozīmēja? 

 

 

2.1.5. Kad, uz kādu laiku un kādiem darbiem atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

izsniegts būvprakses sertifikāts? 

 

 

 

2.1.6. kādi sertifikāta piešķiršanas nosacījumi personām ar pirmā līmeņa augstāko 

izglītību? 

 

 

2.1.7. kādos gadījumos būvprakses sertifikāts nav nepieciešams? 

 

 

 

2.2. Būvdarbu plānošana: 

2.2.1. saskaņā ar ko veicami un organizējami būvdarbi? (dot izrakstu no VBN) 
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2.2.2. vai dotajam būvobjektam ir izstrādāts darbu organizēšanas projekts, kāds ir 

ieteicamais saturs pēc VBN un faktiskais?  

 

 

 

 

2.2.3. vai ir darbu veikšanas projekts, kas izstrādājis, saturs?  

 

 

 

 

 

 

2.2.4. vai sastādīts būvniecības kalendārais grafiks, kas izstrādājis? 

 

 

2.2.5. salīdzināt patreizējo stāvokli objektā ar plānoto pēc grafika 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.kādas normas izmanto kalendārā grafika sastādīšanai un nepieciešamā strādnieku 

skaita noteikšanai? 

 

 

 

2.2.7. kā un kas kontrolē darbu izpildes tempus būvuzņēmumā un objektā?  

 

 

 

2.3. Būvdarbu nodrošinājums: 

2.3.1. darbu vadītāja pienākumi darbu nodrošināšanā ar materiāliem un tehniskajiem 

resursiem. 

 

 

 

2.3.2. kur uzņēmums iegādājas materiālus, kas plāno un organizē iegādi, ar kādu 

transportu? 

 

 

 

2.3.3. uzskaitīt galvenās objektā pielietotās būvmašīnas, kādas pieder uzņēmumam uz 

kādas īrētas? 
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2.3.4. kāds tehnoloģiskais aprīkojums tiek izmantots būvdarbos (veidņi, sastatnes u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojamā literatūra: 

Būvniecības likums 11.03.1997. 

Vispārīgie būvnoteikumi. MK not. 112. 01.04.1997 (VBN). MK not.112. (01.04.1997.), 

MK not. 453 (28.06.2005)m Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi 

Mk not. 383 (17.07.2003). Par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, 

reģistrēšanu un anulēšanu. 

LBN 310-05 (07.06.2005.) Darbu veikšanas projekts 

Praktiskais uzdevums 

 iepriekšējā nedēļā aprēķinātajiem darbu apjomiem noteikt darbietilpību, 

izmantojot I.Dorša laika normas; 

 sastādīt darbu veikšanas grafiku izmantojot reālo strādnieku skaitu;. 

 salīdzināt patreizējo stāvokli  darba izpildē ar plānoto pēc kalendārā grafika; 

 salīdzināt faktisko izstrādi ar normatīvo. 

 

Prakse būvobjektā 

3. atskaite ( III nedēļa) 

3.nedēļa. Darbu kvalitātes kontrole. Ģeodēziskie darbi. Darba drošība. Darba disciplīna. 

3.1. Kvalitātes kontroles sistēma:  

3.1.1. ko ietver kvalitātes kontroles sistēma saskaņā ar VBN? 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. vai uzņēmumam ir izstrādāta sava kvalitātes kontroles sistēma? 

 

 

 

 

3.1.3. kas atbildīgs par būvdarbu kvalitāti, kādiem kritērijiem jāatbilst būvdarbu 

kvalitātei saskaņā  ar VBN? 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. kā tiek veikta izstrādājumu, konstrukciju un ierīču sākotnējā kontrole, kas veic? 
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3.1.5. kā kontrolē atsevišķu operāciju vai tehnoloģisko procesu kvalitāti? 

 

 

 

 

 

3.1.6. kāda ir nozīmīgu un segtu darbu pieņemšanas kārtība? (VBN). Minēt kādu 

segto darbu veidu 

 

 

 

 

 

3.1.7. kāda ir segto darbu un nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas aktu sastādīšanas 

kārtība? (pievienot kopiju atskaitei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. kas paraksta šos aktus, kādos gadījumos kvalitātes kontrolei tiek piesaistītas 

akreditētas laboratorijas (minēt piemērus) 

 

 

 

 

3.2. Ģeodēziskie darbi būvlaukumā: 

3.2.1. ko ietver ģeodēziskie darbi būvniecībā? (LBN 305-01) 

 

 

 

 

 

3.2.2. kā nostiprināti ģeodēziskie objekta punkti, kas tos veicis? 

 

 

 

 

 

3.2.3. kas veic būvdarbu kvalitātes ģeodēzisko kontroli objektā? 

 

 

3.2.4. kas veic papilduzmērījumus, kāda dokumentācija aizpildāma, vai ir ticis 

125



sastādīts ģeodēzisko darbu tehniskais uzdevums? 

 

 

 

3.3. Darba aizsardzība 

3.3.1. kāda ir darba aizsardzības organizatoriskā struktūra uzņēmumā?  

 

 

 

 

 

3.3.2. kas atbildīgs par darba drošību būvlaukumā un atsevišķu darbu veikšanā? 

 

 

 

3.3.3. kāda ir nodarbināto līdzdalība  darba aizsardzībā? 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.  kas uzņēmumā veic darba vides uzraudzību? 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. kādi darba vides riska faktori ir jūsu prakses objektā? 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. kas ir darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā dotajā objektā? 

 

 

3.3.7. vai ir izstrādāts darba aizsardzības plāns projekta izpildes posmam, kādi 

pasākumi tajā ietverti? 
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3.3.8. kā uzņēmumā organizēta nodarbināto apmācība un instruktāža darba 

aizsardzības jautājumos? 

 

 

 

 

3.3.9. kas veic ievadinstruktāžu, vai tā ir nepieciešama studentiem uzsākot praksi? Kā 

noformē? 

 

 

 

3.3.10. kas veic instruktāžu darba vietā? Kā noformē? 

 

 

3.3.11. kādos gadījumos tiek veikta atkārtota instruktāža. Kā noformē? 

 

 

 

 

3.3.12. kāds sods paredzēts par drošības noteikumu neievērošanu? 

 

 

 

 

Izmantojamā literatūra: 

Būvniecības likums 11.03.1997. 

Vispārīgie būvnoteikumi. MK not. 112. 01.04.1997 (VBN).  

LBN 310-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā” 27.11.2001. MK not. Nr.466 

Darba aizsardzības likums. 06.07.2001. 

Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus. 25.02.2003. MK not 92. 

Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība/ 23.08.2001. MK not.379 

Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos. 17.06.2003. MK not.323. 

Praktiskais uzdevums 

 aprakstīt kvalitātes prasības veicamajiem uzdevumiem; 

 izstrādāt kvalitātes kontroles shēmu;. 

 Izanalizēt veicamā darba vides riska faktorus 

 

Prakse būvobjektā 

4. atskaite ( IV-V nedēļa) 

4.-5.nedēļa. Būvlaukuma organizēšana. Strādnieku sadzīves apstākļi. Būvlaukuma ūdens 

un elektroapgāde. Materiālu konstrukciju izvietošana un nokraušana objektā. Darbu 

drošība. Ugunsdrošības prasības. 

4.1. Būvdarbu ģenerālais plāns: 

4.1.1. vai objektam ir izstrādāts būvdarbu ģenerālais plāns? 

 

 

4.1.2. kas izstrādājis un apstiprinājis šo plānu? 
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4.1.3. kas atzīmēts būvlaukuma plānā? (Salīdzināt ar VBN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Būvmašīnas un būvmehānismi būvlaukumā: 

4.2.1. kādas būvmašīnas paredzēts izmantot objekta būvniecībā? 

 

 

 

4.2.2. vai būvdarbu ģenerālajā plānā ir atzīmētas šo mašīnu paredzētās stāvvietas, darbības 

zonas un pārvietošanās ceļi? 

 

 

 

 

4.2.3. vai ievēroti droši celtņu uzstādīšanas attālumi, kādi tie ir? 

 

 

 

4.2.4. vai būvlaukumā ir uzstādītas brīdinājuma zīmes, kādas, kurā vietā? 

 

 

 

 

4.3. Būvlaukuma elektroapgāde 

4.3.1. kādām vajadzībām tiek patērēta elektroenerģija būvlaukumā? 

 

 

 

4.3.2.  kas jādara lai iegūtu elektrību būvniecībai, kas to veic? 

 

 

 

 

 

4.4. Būvlaukuma ūdensapgāde 

4.4.1. kā būvniecība tiek nodrošināta ar ūdeni? 

 

 

 

 

4.4.2. kāds ir ūdens nodrošinājums strādnieku sadzīves vajadzībām? 
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4.4.3. kādiem mērķiem tiek patērēts ūdens ražošanas vajadzībām? 

 

 

 

 

 

4.4.4. kā paredzēts iegūt ūdeni ugunsdzēsības vajadzībām? 

 

 

 

 

4.5. Strādnieku sadzīves apstākļi 

4.5.1. Kāds ir strādnieku nodrošinājums ar ģērbtuvēm, atpūtas un ēšanas telpām? 

 

 

 

 

 

4.5.2. Kāds ir nodrošinājums ar tualetēm? 

 

 

 

4.5.3. kā tiek organizēta strādnieku ēdināšana? 

 

 

 

4.5.4. kāds inventārs, sadzīves un administratīvās ēkas izmanto uzņēmums, vai tās tiek 

īrētas? 

 

 

 

 

4.6.Materiālu, konstrukciju un inventāra uzglabāšana: 

4.6.1. kādas slēgtās noliktavas tiek izmantotas būvlaukumā? 

 

 

 

 

4.6.2. vai būvdarbu ģenerālajā plānā ir atzīmētas vietas materiālu un konstrukciju 

uzglabāšanai? 
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4.6.3. cik dienu rezervei tiek uzglabāti materiāli būvlaukumā, cik dienām pietiks pašreiz 

objektā uzglabājamie materiāli?  

 

 

 

4.7. Darba drošība: 

4.7.1. vai ir ievērotas darba drošības prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumā, kādas 

tās ir? (Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus MK 25.02.2003. not. Nr. 92) 

 

 

 

 

 

4.7.2. kuras no prasībām jāievēro jūsu būvlaukumā saskaņā ar MK 12.09.2002. not. Nr. 526 

„Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” 

 

 

 

 

4.8. Ugunsdrošības noteikumi (MK 17.02.2004. not. Nr. 82) 

4.8.1. Kā būvlaukumā tiek ievērotas sadaļas „ugunsdrošības prasības būvlaukumā” (prasības 

fiksēt būvlaukuma plānā) 

 

 

 

 

 

4.9. Kuri Vispārējo būvnoteikumu vides aizsardzības nosacījumi ir/nav izpildīti būvobjektā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojamā literatūra: 

Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus. 25.02.2003. MK not  nr.92. 

Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā MK 

12.09.2002. not. Nr.526. 

Noteikumi par bīstamajām iekārtām. 07.11.2000. MK not. Nr. 384. 

Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība 07.03.2000. MK not. 85 

Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība 07.03.2000. MK not. 

86 

Ugunsdrošības noteikumi 17.02.2004. MK not. 82. 

Vispārējie būvnoteikumi Nr. 112,  01.04.1997 (VBN). 

Praktiskais uzdevums 

 uzzīmēt mērogā būvlaukuma plānu, vadoties pēc VBN; 

 atzīmēt bīstamās zonas būvlaukumā;. 
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 Aprēķināt teorētisko lielāko ūdens patēriņa daudzumu būvniecības laikā, ievērojot 

patēriņu ražošanas un strādnieku sadzīves vajadzībām; 

 Noteikt nepieciešamo energojaudu, ievērojot patēriņu mašīnām, instrumentiem, 

telpu un darba vietu un apsardzes apgaismojumu; 

 Aprēķināt nepieciešamo sadzīves un administratīvo telpu platību, salīdzināt ar 

faktiski esošajām; 

 Noteikt esošo konstrukciju un materiālu faktisko daudzumu un rezervi dienās, 

noteikt teorētiski nepieciešamo nokraušanas platību; 

 Aprakstīt drošības tehnikas noteikumus būvlaukumā. 

 

Prakse būvobjektā 

5. atskaite ( VI-VII nedēļa) 

6.-7.nedēļa. Uzņēmējdarbība būvniecībā. Komersantu veidi. Specializācijas. Produkcija. 

Vadīšanas struktūra.. 

5.1. Kādi ir komersantu veidi? Kāda veida komersants ir Jūsu būvuzņēmējs?  

 

 

 

 

 

5.2. Uzņēmuma raksturojums: 

5.2.1. kāda veida ir prakses būvuzņēmums 9galvenais būvuzņēmējs, darbuzņēmējs)? 

 

 

 

 

5.2.2. kāda ir uzņēmuma funkcija konkrētajā objektā?  

 

 

 

 

5.2.3. kāda informācija par uzņēmumu ir būvkomersanta reģistrā? 

 

 

 

5.2.4. kādas ziņas komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā jādod ? 

 

 

 

5.3. Uzņēmuma darbības raksturojums 

5.3.1. uzņēmuma gada apgrozījums (jauda) 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. vieta Latvijas būvindustrijā salīdzinot ar citiem  būvuzņēmējiem 
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5.3.3. ievērojamākie uzbūvētie un pašreiz būvējamie objekti 

 

 

 

 

 

5.3.4. nodarbināto skaits t.sk. pastāvīgie: 

 

 

 

 

5.4. Uzņēmuma struktūra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Uzņēmuma vadība un struktūrvienības 

 

 

 

 

 

5.4.2. nodrošinājums ar inženiertehniskajiem darbiniekiem, kā tie tiek komplektēti? 

 

 

 

 

 

5.4.3. uzņēmuma vadības un nodaļu pakārtotība (lineārā, funkcionālā, jauktā, 

matricveida)? 

 

 

 

 

5.4.4.. uzņēmuma vadības un nodaļu pakārtotības shematiskais attēlojums: 

 

Izmantojamā literatūra: 

Komerclikums. 

Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga, „Jumava”, 2003. 

Mazā biznesa kurss. Rīga. „Jumava”, 2003. 

Būvniecības likums. 11.03.1997. 

Vispārīgie būvnoteikumi. MK not. 112. 01.04.1997. (VBN) 
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Mk not. Nr.453 Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi 

Praktiskais uzdevums 

 uzzīmēt uzņēmuma vadības strukturālo shēmu; 

 uzzīmēt būvobjekta vadības strukturālo shēmu. 

 

Prakse būvobjektā 

6. atskaite ( VIII nedēļa) 

8.nedēļa. Tirgus analīze. Būvuzņēmuma vadīšana. Reklāma. Konkurence. Valsts un 

pašvaldību pasūtījumi. Piedalīšanās konkursos. 

6.1. Mārketings (tirgzinība): 

6.1.1. Kas ir mārketinga plāns, vai uzņēmumam tāds ir? 

 

 

 

 

6.1.2. kā tiek realizēta uzņēmuma virzība tirgū? 

 

 

 

 

 

6.1.3. Vai plāns ir efektīvs, kā būtu vēl labāk? 

 

 

 

 

6.2. Tirgus analīze: 

6.2.1. kā būvuzņēmums analizē tirgu? 

 

 

 

6.2.2. kā notiek datu/informācijas  vākšana? 

 

 

 

 

6.2.3. kā tiek veikta saimnieciskās darbības analīze? 
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6.3. Reklāma 

6.3.1. iespējamie un pielietotie reklāmas veidi 

 

 

 

 

 

6.3.2. izdevumi reklāmai, kāda ir atdeve un efektivitāte 

 

 

 

 

6.4. Konkurence 

6.4.1. uzņēmuma sadarbības partneri un konkurenti 

 

 

 

 

6.4.2. uzņēmuma stiprās un vājās puses 

 

 

 

 

 

6.4.3. vai nodrošinājums ar kvalificētiem speciālistiem ir pietiekošs 

 

 

 

 

6.5. Valsts un pašvaldību pasūtījumi, piedalīšanās konkursos: 

6.5.1. Kā notiek būvdarbu veicēja izvēle valsts un pašvaldību  finansētu objektu 

būvniecībā? 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. kādi dokumenti jāsagatavo konkursam? 

 

 

 

 

 

6.5.3. vai uzņēmums piedalās konkursos, kādi ir panākumi? 
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Izmantojamā literatūra: 

MK noteikumi nr.532. Noteikumi par atklātā konkursa norisi (08.06.2004.) 

Publisko iepirkumu likums (pieņemts 06.04.2006.) 

J.Beļčikovs, V.Praude „Mārketings”. Rīga, „Vaidelote”, 1999. 

Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga, „Jumava”, 2003. 

Mazā biznesa kurss. Rīga. „Jumava”, 2003. 

  

Prakse būvobjektā 

7. atskaite ( IX nedēļa) 

9.nedēļa. Izmaksas būvniecībā. Tiešās izmaksas. Virsizdevumi. Nodokļi. Būvdarbu 

finansēšana. Norēķinu kārtība. 

7.1. Tiešās izmaksas būvniecībā: 

7.1.1. kādas ir būvniecības tiešās izmaksas? 

 

 

7.1.2. kā tiek aprēķināta darba alga tiešo izmaksu sastāvā? 

 

 

 

7.1.3. kuras darbu apmaksas formas pielieto būvuzņēmums? 

 

 

 

 

7.1.4. cik liela ir stundas tarifa likme uzņēmuma strādniekiem? 

 

7.1.5. cik lielu daļu no tiešajām izmaksām sastāda darba alga? 

 

 

7.1.6. pēc kādiem principiem sadala darba algu brigādes locekļiem? 

 

 

 

 

7.1.7. kā tiek noteiktas materiālu izmaksas tāmes sastādīšanai? 

 

 

 

7.1.8. kādi ir materiālu iegādes un transporta izdevumi? 

 

 

 

 

 

7.1.9. cik lielu daļu no tiešajām izmaksām sastāda materiāli? 
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7.1.10. kā tiek plānota būvmašīnu un mehānismi izmaksa? 

 

 

 

7.1.11. kādu daļu no tāmes izmaksām sastāda mehānismu izmaksas? 

 

 

7.1.12. kā tiek ievērtēta sīko rokas instrumentu izmaksa?  

 

 

 

7.2. Būvuzņēmuma virsizdevumi: 

7.2.1. kādiem mērķiem paredz virsuzdevumus, sastādot objektu tāmes? 

 

 

 

7.2.2. vai virsizdevumus aprēķina konkrēti katram objektam vai nosaka procentos no tāmes 

vērtības? 

 

 

 

7.2.3. kādas izmaksas jūsu objektā attiecināmas uz virsizdevumiem? (dot konkrētu 

uzskaitījumu) 

 

 

 

7.2.4. pie kurām izmaksām pieskaita apdrošināšanu, kādi ir apdrošināšanas veidi 

būvniecībā? 

 

 

 

 

 

7.3. Peļņa. Neparedzētie izdevumi. 

7.3.1. kādai tāmes sadaļai tiek pieskaitīta plānotā peļņa 

 

 

7.3.2. kā tiek izmantota peļņa? 

 

 

 

7.3.3. cik % peļņu tāmē paredz jūsu būvuzņēmumā? 

 

7.3.4. cik % plāno neparedzētos izdevumos? 
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7.3.5. kāda ir norēķinu kārtība par neparedzētajiem izdevumiem? 

 

 

 

 

7.4. Nodokļi un nodevas: 

7.4.1. kurus nodokļus maksā būvuzņēmējs, cik lielus? 

 

 

 

 

7.4.2. no kādām izmaksām aprēķina pievienotās vērtības nodokli? 

 

 

 

 

 

7.5. Būvdarbu finansēšana 

7.5.1. kāda noteikta finansēšanas kārtība saskaņā ar līgumu 

 

 

 

7.5.2.vai būvuzņēmējs ir saņēmis avansu pirms darbu uzsākšanas, cik lielu %? 

 

 

 

7.5.3. kas un kā vērtē padarīto darbu pie ikmēneša norēķināšanās ar pasūtītāju? 

 

 

 

 

 

7.5.4. kas kontrolē naudas plūsmu objektā un uzņēmumā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojamā literatūra: 

Būvniecības likums. 11.03.1997. 

Vispārīgie būvnoteikumi 01.04.1997. MK noteikumi nr.112 (VBN) 

Mācību palīglīdzeklis „Izmaksas būvniecībā”, 2004. 

Mācību palīglīdzeklis „Darba izmaksas sistēmas būvniecībā”, 2004. 

Mācību palīglīdzeklis „Darba spēks būvprocesā”, 2004. 

Katalogs ABC 
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Strēlis K., Seškena V. „Būvniecības tāmju normatīvi”, Rīga, Latvijas būvinženieru 

savienība, 1999. 

Nodokļu sistēma LR. Normatīvie akti. 

Būvdarbu izcenojuma katalogs. 2005. 

Drošs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas? 2002. 

Drošs I. Darbaspēka izmaksas celtniecības un remonta darbos. 2006. 

MK noteikumi nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

būvniecībā” (28.06.2005.) 

 

Praktiskais uzdevums 

 uzskaitīt lietas un pasākumus būvobjektā, kuri ir attiecināmi virsizdevumiem; 

 kāda iespēja tos samazināt; 

 aprēķināt būvdarbu izmaksas veicamajiem darbiem. 

 

 

X. nedēļa 

 

Prakses atskaites apkopošana, sagatavošana un noformēšana. 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/  ___ 

par praksi būvobjektā 
Rēzeknē 

2014.gada 21.janvārī 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas TEIRUMNIEKAS personā, 

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 2.kursa pilna/nepilna laika students 

__________________________________________, personas kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā PRAKSES 

VIETA, _____________________________________________ personā, kas rīkojas uz 

_____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada _____._______________ 

līdz 2014.gada _____._______________ STUDENTU  prakses būvobjektā veikšanai, saskaņā 

ar1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu   „Būvniecība”. 

 

2. AUGSTSKOLAS pienākumi un atbildība: 

2.1. Noteikt prakses mērķi un uzdevumus saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. decembra „Nolikumu 

par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem norādījumiem un izsniegt 

STUDENTAM prakses būvobjektā metodiskos norādījumus un prakses dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju _______________________________________  no RA. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet praksi būvobjektā saskaņā ar 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu „Būvniecība” un nozīmēt prakses vadītāju 

________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.2. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar iekšējiem 

darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas prasībām. 

3.3. Iepazīstināt STUDENTU  ar PRAKSES VIETAS darbu un darba metodēm.  

3.4. Uzdot par pienākumu prakses vadītājam sniegt STUDENTAM nepieciešamo palīdzību konkrētu 

darba uzdevumu veikšanai un sekmēt STUDENTA kvalifikācijas paaugstināšanu. 

3.5. Nodrošināt prakses darba apstākļus, kas paredzēti darba likumdošanas normatīvajos aktos. 

3.6. Dot iespēju STUDENTAM iepazīties ar UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu darbības analīzi 

un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt STUDENTA prakses pārskatu un dot rakstisku vērtējumu par prakses laiku.  

3.8. Sekot, kā STUDENTS ievēro darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus. 

 

4. STUDENTA pienākumi un atbildība: 

4.1. Prakses laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas prasībām, 

analizējot attiecīgos darbības rādītājus. 

4.2. Ievērot RA Senāta 2002. gada 16. decembra „Nolikumu par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un 

prakses metodiskos norādījumus. 

4.3. Realizēt AUGSTSKOLAS noteikto prakses mērķi un uzdevumus atbilstoši prakses metodiskajiem 

norādījumiem, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi. 

4.4.Studiju grafikā noteiktajā periodā uzturēties prakses vietā, ievērojot šī līguma nosacījumus un 

prakses metodisko norādījumu kārtību. 

4.5. Vākt un apkopot statistiskos datus un citus materiālus kvalifikācijas darbam. 
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4.6. Izstrādāt priekšlikumus PRAKSES VIETAS darbības efektivitātes kāpināšanai un vadības 

pilnveidošanai.  

4.7. Prakses norises gaitu aprakstīt prakses dienasgrāmatā un analizēt visus prakses programmas 

jautājumus prakses pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas vadītāja 

rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturēties 

pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. decembra 

apstiprināto nolikumu „Nolikums par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem 

norādījumiem. 

 

6. Prakses līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai vienpusējā 

kārtībā, brīdinot par to otru pusi 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no spēkā esošās  Latvijas Republikas likumdošanas un visi 

strīdi tiek atrisināti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti 

tiesā. 

 

8. Līgums noslēgts uz prakses  laiku un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

 

9. Kontaktpersonas : 

9.1. AUGSTSKOLA: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” 

direktors docents Aleksejs Avots. 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 308. kabinets, tālr. 29295283. 

 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ērika Teirumnieka) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 

 

_______________________________ (   ) 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                       Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….  

……………………………………………………………….                                                      PRAKSES     BŪVOBJEKTĀ  

……………………………………………………………….                                                                   DIENASGRĀMATA 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2014.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                     STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
RA Inženieru fakultātes 1. līmeņa profesionālās augtākās  izglītības studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Būvniecība” ____. kursa students  ..…………………………………..                                        Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                        (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                                              aktivitāte, darba disciplīna)  

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          …………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2014.gada “……” …………..    līdz 2014.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2014.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 …………………………………………………………………………….. 

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2014.gada ………………………                                               ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

142



 

Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas zinātņu katedra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES 

METODISKIE NORĀDĪJUMI 
 

1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai  

“BŪVNIECĪBA” 
 

 

 

 

 

 

Sastādīja: lektors V.Ciganskis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2012 
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Prakses vietas 

 

 Studenti kvalifikācijas praksi iziet  būvfirmās, būvorganizācijās, būvniecības 

uzņēmumos vai rūpnīcās atbilstoši studentu izvēlētajai kvalifikācijas darba tēmai būvniecības 

jomā ar videi nekaitīgu tehnoloģiju pielietojumu. Videi draudzīgas būvniecības tehnoloģijas 

ietver sevī  ne tikai aparatūru un iekārtas, bet arī materiālus,  zināšanas, pakalpojumus, 

organizatoriskās un pārvaldes prasmes.  

 Izvēloties prakses vietas jāizmanto organizācijas, būvniecības uzņēmumi vai  rūpnīcas, 

kas atrodas gan augstskolas tuvumā un citos valsts reģionos, vai ārzemēs atbilstoši speciālistu 

sagatavošanas profilam. 

 

1.Galvenie kvalifikācijas  prakses uzdevumi 

 

1) izmantot un pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras studenti apguvuši 

mācību procesā;  

2) iepazīties ar būvuzņēmumu un būvtehnoloģijām; darbu organizāciju un līdzekļiem 

ražošanas ekonomiku;  

3) apgūt organizatoriskā darba prasmes izvēlētajā specialitātē; 

4) savākt kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamos materiālus, veikt 

nepieciešamos eksperimentus un pētījumus. 

 Kvalifikācijas darba izmantojamie materiāli jāvāc sistemātiski, šim nolūkam jāizmanto 

pieredzējušu speciālistu konsultācijas, uzņēmuma vai organizācijas bibliotēku, pašiem izpildot 

dažādus darbus, piedaloties ražošanas eksperimentos, novērojot ražošanas situācijas un izpētot 

būvobjektu rasējumus. 

 Savāktajiem  materiāliem jābūt rūpīgi, kritiski izanalizētiem un apstrādātiem. 

 Strādājot būvobjektā  par darbinieku dublieri izvēlētajā specialitātē, studentam jāiegūst 

praktiskās iemaņas organizācijas un tehnoloģiskā procesa vadīšanas jomā. Jāņem dalība 

augstas kvalitātes ekoloģiski tīras būvprodukcijas ražošanā, darba ražīguma paaugstināšanā, 

būvniecībā saudzīgu dabas resursu izmantošanas kontrolē, apkārtējas ainavas saglabāšanā un 

uzlabošanā. 

 Kvalifikācijas prakse dod iespēju studentiem praktiski apgūt būvniecības procesa 

secību, darbu kontroli, strādnieku pieredzi, iemaņas ekoloģijas un vides aizsardzības problēmu 

risināšanā, būvobjektu, celtniecībā un projektēšanā un ekspluatācijā, būvatkritumu 

neitralizāciju un apkārtējās ainavas veidošana, kas ļaus radoši veikt kvalifikācijas darba 

uzdevumus. 

 

2.Kas vajadzīgs studentam, sākot praksi 

 

1.  Līgums starp RA un noteiktu būvuzņēmumu par kvalifikācijas praksi. 

2.  Individuālais uzdevums, ko izsniedz RA (būvniecībā, ekonomikā, ražošanas organizācijā 

un plānošanā, speciālajā tehnoloģijā u.c.) 

3.  Kvalifikācijas darba tēma, ko apstiprina RA, kā arī individuālais uzdevums speciālajos 

jautājumos  

4.  RA prakses vadītāja konsultāciju grafiki. 

5.  Metodiskās rekomendācijas par dienasgrāmatas aizpildīšanu un prakses atskaitēm. 

6.  Dienasgrāmata prakses darbu ierakstiem. 
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3. Iespējamais kvalifikācijasa prakses grafiks  

N. 

p. 

k. 

 

Prakses darbu saturs 

 

Kr.p. 

1. Iepazīšanās ar uzņēmumu un drošības tehnikas 

instruktāža 

 

1 

2. Būvniecības ietekmes uz vidi izpēte 2 

4. Iepazīšanās ar būvniecības tehnoloģijām, 

paņēmieniem, būvmašīnām un metodēm, attīstības 

perspektīvām. 

 

1 

5. Būvstrādnieku un būvdarbu vadītāja  dubliera darbs 

atbilstoši specialitātei. Ražošanas ekskursijas. 

Eksperimentālais darbs. Visu faktu materiālu 

vākšana, apkopošana un sistematizēšana 

turpmākajam darbam ar tēmu. 

4 

6. Materiālu apkopošana, atskaites sastādīšana un 

noformēšana 

2 

 

 

 

4.  Prakses dienasgrāmata 

 Prakses laikā studentiem jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē visi 

izpildītie darbi, kritiskās piezīmes un attiecīgie secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

 par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu; par tā atbilstību prakses darba plānam; 

 par prakses grafika izmaiņām (ja tādas ir), kāds tam iemesls un kā tas ietekmē programmas 

izpildi ( izmaiņu jēga un mērķis); 

 par tekošo darbu prakses laikā; 

 par materiāliem, kas savākti kvalifikācijas darbam (atzīmēt, kādas grūtības bija, izpildot 

uzdevumu); 

 par noklausītām un novadītām lekcijām, pārrunām, ekskursijām, bibliotēku un citu 

uzņēmumu un organizāciju  apmeklējumiem. 

 

5.  Atskaites noformēšana 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā kvalifikācijas prakses laikā, prakses darba 

plānu un individuālo uzdevumu, studenti raksta atskaiti par praksi. 

 Atskaiti  par kvalifikācijas praksi sastāda un noformē saskaņā ar programmu vai 

prakses darba plānu. Atskaites apjomam jābūt līdz 10 lappusēm, pievienojot pielikumus ar 

savākto informāciju kvalifikācijas darbam. 

 Atskaitei jābūt datorsalikumā, ieteicams 12 lielums. Titullapas paraugs pielikumā. 

 

6.Pielikumi atskaitei 
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 Kvalifikācijas prakses atskaitei jāpievieno:  

 kvalifikācijas prakses dienasgrāmata; 

 administratīvi tehniskās uzņēmuma vadības shēma kopumā un atsevišķi pa cehiem; 

 ražošanas procesu aparātu tehnoloģiskā shēma; 

 būvniecības procesa shēmas; 

 informācija par pasākumiem vides aizsardzībā. 

 

7.  Personāla  dublēšana 

 Dublēšanai jānotiek atbilstoši darba plāna grafikam, kas saskaņots ar uzņēmuma un 

RA prakses vadītājiem. 

 Sākot pildīt dubliera pienākumus, praktikanta pienākumi: 

 apgūt būvstrādnieka, būvmeistara, darbu vadītāja amata pienākumus un tiesības; 

 stingri iegaumēt maiņas pieņemšanas un nodošanas noteikumus; 

 iepazīties  ar izejvielu, iekārtu, rezerves daļu pasūtīšanas kārtību, ar  materiālo atbildību; 

 izpētīt darba aizsardzības noteikumus (drošības tehniku) ugunsdrošības pasākumus 

būvdarba vietās un; 

 izpētīt dabas un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu atbilstību normām būvdarbos. 

 Dienasgrāmatā un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: amata nosaukumu, kuru dublē 

praktikants; laiku, kuru viņš patērējis, pildot šī amata pienākumus; kādas funkcijas veica 

dublēšanas laikā; dienas kārtība no maiņas pieņemšana līdz maiņas beigām (līdz nodošanai). 

 Taču studentam praktikantam pašam jāizrāda iniciatīva, izpildot darbus, vācot datus 

uzņēmumā kvalifikācijas darba izpildei, kas paredzēti pēc grafika un programmas prasībām un 

pēc uzņēmuma un RA prakses vadītāju noslēgumiem. 

 

8.  Noslēgums. 

 Atskaitei un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi noformētiem. Shēmas, skices, 

rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz jebkura formāta papīra, taču tiem jābūt izpildītiem skaidri 

un akurāti. Teksts datorsalikumā. 

 Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt parakstītiem  - 

paraksta uzņēmuma prakses vadītājs, jābūt apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmogu. 

 Atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA prakses vadītājam 3 dienu 

laikā pēc prakses beigām. 

 Pamatojoties uz atzīmi dienasgrāmatā un atskaiti, ņemot vērā noformētos materiālus, 

kuri pievienoti atskaitei, un studenta ir aizstāvēšanos tiek dots, prakses vērtējums, kas tiek 

ierakstīts studiju grāmatiņā. 
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Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 
 

 

 

 
 

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES 

ATSKAITE 

 
 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Būvniecība” _________laika studiju  

___.kursa students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

 

Prakses vadītājs no RA……………………… 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2012 
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RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 
 

 

 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES  

ATSKAITE 
 

 

 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Būvniecība” pilna laika studiju   

3.kursa students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 
Prakses 

atskaite 

Izpildes 

termiņš 

Vērtējums Prakses 

vadītāja 

paraksts 

 

Piezīmes teorija praktiskie 

uzdevumi 
Kopā  

1.atskaite       

2.atskaite       

3.atskaite       

4.atskaite       

5.atskaite       

 

Prakses vadītājs no RA……………………… 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2012 
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Izpildes termiņš___. ________.2012. 

 

 

Kvalifikācijas prakses atskaite 

 

Publiskās ēkas_____________________________________ 

 

Arhitektūras daļas tehniskā projekta sastāvs kvalifikācijas darbam 

 

N. 

p. 

k. 

 

Pasākums 

 

Apjoms 

 

Izpilde 

1.  Ģenerālplāna izpilde uz topogrāfiskā 

plāna M1:250, M1:500 
  

2.  Stāvu plāni M1:100, M1:200   
3.  Fasādes M1:100, M1:200   
4.  Arhitektoniskais un konstruktīvais 

griezums M1:100 
  

5.  Jumta plāns M1:100, M1:200   
6.  Pamatu plāns M1:100, M1:200   
7.  Visi pārseguma plāni M1:100, M1:200   
8.  Spāru plāns M1:100, M1:200   
9.  Konstruktīvie mezgli M1:5 – M1:20   
10.  Arhitektūras daļas paskaidrojuma raksts   
11.  Konstruktīvās daļas paskaidrojuma 

raksts 
  

12.  Rasējuma noformējums uz lapām A-1   
 

 
Prakses vadītāja vērtējums  

 
_____________ 

(vērtējums) 

_____________ 
(paraksts) 

_____________ 
(atšifrējums) 

Datums ____________________   
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Izpildes termiņš___. ________.2012. 

 

Kvalifikācijas prakse 

 

8. atskaite ( I-II nedēļa) 

 

……………………………………………………………………………. 
(konkrētas būvfirmas nosaukums) 

 
 Uzņēmuma prakses vietas struktūra, pienākumu sadale un specializācijas. Veicamie 

darbi. Kurā brīdī projektētājs iesaistās būvniecības procesā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaunbūve, rekonstrukcija, restaurācija (terminu skaidrojums). Būvniecības pieteikums 

(uzskaitīt iesniedzamos dokumentus). Pielikt aizpildītu veidlapu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arhitektūras un plānošanas uzdevums (saistīt ar savu kvalifikācijas darbu). Iepazīties 

un aizpildīt iespējamos rādītājus.  
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 Būvnormatīvi. Normatīvie akti un instrukcijas LBN – 006 – 00 „Būtiskas prasības 

būvēm” nodrošināšanai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasūtītāja un projektētāja līgums un projektēšanas uzdevums, tā sastāvs (iepazīties ar 

saturu, salīdzināt ar VBN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbam: 
Pielietojamie būvnormatīvi savas projektētās ēkas projektam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NEDĒĻA Projektēšanas uzdevums. Topogrāfija. Zemes robežu plāns. Telpu 

izvietojuma shēma 

II NEDĒĻA 1. un 2. stāvu plāna skices, telpu eksplikācija ar aptuvenām 

kvadratūrām. Pamatot ar attiecīgo normatīvu punktiem atbilstoši 

metodiskiem norādījumiem par atsauci 
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Izpildes termiņš___. ________.2012. 

 

Kvalifikācijas prakse 

 

9. atskaite ( III-IV nedēļa) 
 Būvprojektēšanas prakses tiesības. Uzņēmumu licence un sertificētie speciālisti. 

Izraksts no EM un MK noteikumiem par licencēšanas un sertificēšanas kārtību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atbildība par būvprojektu. Atbildīgais projektētājs, būvprojekta vadītājs, būvprojekta 

daļas vadītājs, būvprojekta daļu izstrādātājs. Kā tas izpaužas uzņēmumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Būvprojektēšanas stadijas. Kādos gadījumos tiek pielietots divu stadiju projekts..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skiču projektu sastāvdaļas 
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 Tehniskā projekta daļas, tās izstrādātāji konkrētajā projektēšanas birojā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vienkāršota būvniecības procesa shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbam: 
III NEDĒĻA Siltumtehniskais aprēķins ēkas sienai ar ārsienas materiālu izvēles 

pamatojumu. 

1. un 2. stāvu plānu tīrraksts. 

Būvlaukuma inženierģeoloģisko raksturojumu, grunts tipu, 

pretestību un grunts ūdens līmeni saskaņot ar ģeodēzijas 

pasniedzēju 

Ēkas vispārējais apraksts. 

IV NEDĒĻA Ēkas fasādes skices, ievērojot fasādes izstrādāšanas prasības 

atbilstoši Būvvaldes noteikumiem. 

Ēkas pamatu skices, ievērojot pamatu izstrādāšanas prasības 

atbilstoši Būvvaldes noteikumiem.(pamatu aprēķins, konsultācija ar 

būvkonstrukciju pasniedzēju) 

Ēkas telpiskā plānojuma apraksts. 
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Izpildes termiņš___. ________.2012. 

 

Kvalifikācijas prakse 

 

10. atskaite ( V-VI nedēļa) 
 Būvdarbu organizācija tehniskā projekta ekonomikas daļas sastāvā. Kas izstrādā šo 

sadaļu prakses uzņēmumā? Aprakstīt sadaļas saturu, pamatojoties uz konkrētu projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izmaksu aprēķins (tāme) tehniskā projekta ekonomiskajā daļā. Kas izstrādā šo sadaļu 

prakses uzņēmumā? Kādi normatīvi tiek lietoti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Būvprojekta saskaņošana. Kas saskaņo būvprojektu, kādos gadījumos? 
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 Būvprojekta ekspertīze. Kādos gadījumos tā jāveic? Kas veic ekspertīzi? Ilustrēt ar 

piemēru no prakses uzņēmuma ar konkrētu gadījumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cik ilgi derīgs akceptēts būvprojekts? Izmaiņas akceptētā būvprojektā/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbam: 
V NEDĒĻA Ēkas pamatu plāna tīrraksts. 

Ēkas pārseguma plāna skices, ievērojot pārseguma slodžu aprēķinu. 

VI NEDĒĻA Ēkas jumta plāna skices un griezuma skice, ievērojot griezuma 

izstrādāšanas prasības. 

Paskaidrojuma raksta konstruktīvā daļa ar specifikācijām. 

Jumta vai pārseguma siltumtehniskais aprēķins ar materiālu izvēles 

pamatojumu. 
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Izpildes termiņš___. ________.2012. 

 

Kvalifikācijas prakse 

 

11. atskaite ( VII-VIII nedēļa) 
 Ģenerālplāna obligātie galvenie rādītāji un prasības ievērojot apbūves un konkrētas 

pilsētas Būvvaldes noteikumus[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ģenerālplāna rasējuma lapas noformējums atbilstoši LBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ģenerālplāna skaidrojuma daļā iekļaujamā informācija saskaņā ar LBN 
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 Ģenerālplāna būvasu un piesaistes plāna prasības saskaņā ar LBN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vertikālā plānojuma izstrādāšanas noteikumi saskaņā ar LBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ģenerālplāna labiekārtošanas un apzaļumošanas plāna izstrāde atbilstoši LBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbam: 
VII NEDĒĻA Ģenerālplāna skices, ievērojot ģenerālplāna izstrādāšanas prasības 

atbilstoši LBN. 

Ēkas fasādes, jumta plāna un griezuma tīiraksts 

VIII NEDĒĻA Ģenerālplāna tīrraksts. 

Ēku konstruktīvie mezgli. 

Kvalifikācijas rasējuma lapu kompozīcijas saskaņošana atbilstoši 

LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 
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Izpildes termiņš___. ________.2012. 

 

Kvalifikācijas prakse 

 

12. atskaite ( IX - X nedēļa) 
 Paskaidrojuma raksta teksta noformēšanas principi, izmantojot literatūru [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ieteikumi citātu lietošanai un uzstādīšanai paskaidrojuma rakstā, izmantojot literatūru  

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ieteikumi rakstīto avotu un literatūras saraksta veidošanā paskaidrojuma rakstā, 

izmantojot literatūru [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbam: 
IX NEDĒĻA Kvalifikācijas darba daļas rasējumu noformēšana uz lapām A1. 

Ēkas paskaidrojuma raksta tīrraksts. 

X NEDĒĻA Arhitektūras daļas tehniskā projekta tīrraksta noformējums 

atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/  ___     

par kvalifikācijas praksi 
Rēzeknē 

2014.gada 21.janvārī 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas TEIRUMNIEKAS personā, kura 

darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 2.kursa pilna/nepilna laika students 

__________________________________________, personas kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā PRAKSES VIETA, 

_____________________________________________ personā, kas rīkojas uz _____________________ 

pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada _____._______________ līdz 

2014.gada _____._______________ STUDENTU  kvalifikācijas prakses veikšanai, saskaņā ar1.līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmu   „Būvniecība”. 

 

2. AUGSTSKOLAS pienākumi un atbildība: 

2.1. Noteikt prakses mērķi un uzdevumus saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. decembra „Nolikumu par 

praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem norādījumiem un izsniegt STUDENTAM 

kvalifikācijas prakses metodiskos norādījumus un prakses dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju _______________________________________  no RA. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet kvalifikācijas praksi saskaņā ar 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu „Būvniecība” un nozīmēt prakses vadītāju 

________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.4. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar iekšējiem darba 

drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas prasībām. 

3.5. Iepazīstināt STUDENTU  ar PRAKSES VIETAS darbu un darba metodēm.  

3.4. Uzdot par pienākumu prakses vadītājam sniegt STUDENTAM nepieciešamo palīdzību konkrētu darba 

uzdevumu veikšanai un sekmēt STUDENTA kvalifikācijas paaugstināšanu. 

3.5. Nodrošināt prakses darba apstākļus, kas paredzēti darba likumdošanas normatīvajos aktos. 

3.6. Dot iespēju STUDENTAM iepazīties ar UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu darbības analīzi un 

īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt STUDENTA prakses pārskatu un dot rakstisku vērtējumu par prakses laiku.  

3.8. Sekot, kā STUDENTS ievēro darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus. 

 

4. STUDENTA pienākumi un atbildība: 

4.1. Prakses laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas prasībām, analizējot 

attiecīgos darbības rādītājus. 

4.2. Ievērot RA Senāta 2002. gada 16. decembra „Nolikumu par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses 

metodiskos norādījumus. 

4.3. Realizēt AUGSTSKOLAS noteikto prakses mērķi un uzdevumus atbilstoši prakses metodiskajiem 

norādījumiem, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi. 

4.4.Studiju grafikā noteiktajā periodā uzturēties prakses vietā, ievērojot šī līguma nosacījumus un prakses 

metodisko norādījumu kārtību. 
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4.5. Vākt un apkopot statistiskos datus un citus materiālus kvalifikācijas darbam. 

4.6. Izstrādāt priekšlikumus PRAKSES VIETAS darbības efektivitātes kāpināšanai un vadības 

pilnveidošanai.  

4.7. Prakses norises gaitu aprakstīt prakses dienasgrāmatā un analizēt visus prakses programmas jautājumus 

prakses pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas vadītāja rīkojumus, 

ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturēties pret prakses vietas 

mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses pārtraukšanu 

un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos norādījumos 

noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. decembra apstiprināto 

nolikumu „Nolikums par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem norādījumiem. 

 

6. Prakses līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai vienpusējā kārtībā, 

brīdinot par to otru pusi 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no spēkā esošās  Latvijas Republikas likumdošanas un visi strīdi 

tiek atrisināti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti tiesā. 

 

8. Līgums noslēgts uz prakses  laiku un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

 

9. Kontaktpersonas : 

9.1. AUGSTSKOLA: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” 

direktors docents Aleksejs Avots. 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 308. kabinets, tālr. 29295283. 

 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ērika Teirumnieka) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 

 

_______________________________ (   ) 
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Prakses būvobjekta  

Kontroljautājumi 

 

1. Ar kādu zīmi tiek marķēts būvizstrādājums, kas atbilst Latvijā adaptēto un harmonizēto Eiropas 

standartizācijas prasībām? 

1. Kādā dokumentā atrodama darba aizsardzības informācija par attiecīgo būvobjektu? 

2. Kādām būvēm nav vajadzīga atļauja? 

3. Kādām būvēm nepieciešama autoruzraudzība? 

4. Kādu dokumentu izstrādā būvobjektam, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar 

nepieciešamo  darba aizsardzības informāciju? 

5. Kādas būves tiek pieņemtas ekspluatācijā MK not. 299 (13.04.2004) noteiktajā kārtībā? 

6. Kādas ir praktiskās prasības būvēm? 

7. Kādas norādes par pielietojamo materiālu kvalitāti prasa segto darbu akta forma? 

8. Kādas sastāvdaļas ir darbu organizēšanas projektā? 

9. Kādā veidā jāpārbauda kvalitātes rādītāji visiem būvlaukuma piedāvātajiem būvmateriāliem? 

10. Kādi būvdarbu veikšanas žurnāli ir regulāri aizpildāmi katrā būvobjektā? 

11. Kādiem marķējumiem jābūt  uz būvlaukumā pieņemamajiem izstrādājumiem? (No MK not. 

Nr. 181 30.04.2001.) 

12. Kad nav nepieciešams ēkas būvdarbu veikšanas projekts? 

13. Kāds būvniecības normatīvs nosaka darbu veikšanas projektā iekļaujamās dokumentācijas 

sastāvā? 

14. Kāds dokuments dod tiesības fiziskai personai pastāvīgi pildīt funkcijas? 

15. Kāds ir garantijas laiks, kurā uzņēmējs atbild par nekvalitatīvu darbu? 

16. Kam jāorganizē darbuzņēmēju sadarbība darba aizsardzības prasību izpildē būvlaukumā? 

17. Kas atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvdarbu gaitā? 

18. Kas ir būvdarbu vadītāja saistību raksts? 

19. Kas ir būvniecība?  

20. Kas izstrādā būvdarbu veikšanas projektu? 

21. Kas jādara būvuzraugam, ja būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi? 

22. Kas koordinē darba aizsardzības principu īstenošanu projekta izpildes posmā? 

23. Kas pasūta ārējo tīklu ģeodēziskos uzmērījumus un izpildes shēmas, kā arī zemes gabala 

uzmērījumus? 

24. Kas reģistrē autoruzraudzības žurnālus? 

25. Kas apstiprina būvdarbu veikšanas projektu? 

26. Ko nosaka projektā dotie betona kvalitātes rādītāji B, F, W, D (norādītajā secībā)? 

27. Kur glabājas autoruzraudzības žurnāls? 

28. Kur jāieraksta būvuzraudzības norādījumi? 

29. Vai būves uzraudzība ir obligāta? 

30. Vai būvētājam ir vajadzīgs būvprakses sertifikāts, ja viņš savām vajadzībām būvē nelielas 

būves un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus? 

31. Vai darbuzņēmējam savs darbu veikšanas projekts ir jāsaskaņo ar galveno būvuzņēmēju? 

32. Vai drīkst izpildīt renovācijas (remonts) darbus bez būvatļaujas? 

 

  Piezīme: jautājumi, kas attiecas uz sekojošos likumdošanas aktos atrodamo vielu: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 LBN 006 - 00 būtiskās prasības būvēm; 

 LBN 201 - 96 Ugunsdrošības normas; 

 LBN 203 – 97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas; 

 LBN 205 – 97 Mūra un stiegrotā mūra konstrukciju projektēšanas normas; 

 MK 13.04.2004. not nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā; 

 LBN 302 Noteikumi par celtniecības materiālu un konstrukciju ražošanas un kvalitātes 

kontroles kārtību, kuru veic uzņēmumi un uzņēmumu sabiedrības (17.04.1991.); 

 LBN 303-03 Būvuzraudzības noteikumi; 

 LBN 304 – 03 Būvdarbu uzraudzības noteikumi; 
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 LBN 305 – 01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā; 

 LBN 310-05 Darbu veikšanas projekts; 

 MK 21.02.2004. noteikumi Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi; 

 MK 25.02.2003. not. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus; 

 MK 30.02.2001. not. Nr. 181 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā 

sfērā. 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                       Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….  

……………………………………………………………….                                                      KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES  

……………………………………………………………….                                                                   DIENASGRĀMATA 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2014.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                     STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
RA Inženieru fakultātes 1. līmeņa profesionālās augtākās  izglītības studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Būvniecība” ____. kursa students  ..…………………………………..                                        Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                        (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                                              aktivitāte, darba disciplīna) 

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2014.gada “……” …………..    līdz 2014.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2014.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………..  

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2014.gada ………………………                                               ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodiskie norādījumi ģeodēzijas praksei 

 

 

 

 

 

 
1.līmeņa augstākās profesionālās 

Izglītības studiju programma 

‘Būvniecība” 

Pilna laika studijas un nepilna laika studijas 

Docents: A.Avots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2014 
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1. Prakses mērķi un uzdevumi. 

Ģeodēzijas prakses mērķis ir nostiprināt un paplašināt zināšanas, kas iegūtas lekciju un 

praktisko nodarbību laikā, un iegūt praktiskas iemaņas, kuras nepieciešamas izpildot 

ģeodēzijas darbus būvniecībā. 

Jaunākos ģeodēzijas mērinstrumentus un paņēmienus studenti prakses laikā apgūst 

izpildot ģeodēzijas darbus lauka apvidū un izpildot kamerālos aprēķinus. 

Ģeodēzijas prakses laikā nepieciešams apgūt: 

1)Iemācīties pareizi rīkoties ar ģeodēzijas instrumentiem un prast tos saglabāt lauka 

apstākļos. 

2)Jāprot pārbaudīt ģeodēzijas instrumentu precizitāti. 

3)Apgūt darba paņēmienus ar instrumentiem un palīgierīcēm lauka apstākļos. 

4)Jāiemācās patstāvīgi veikt horizontālo un vertikālo leņķu mērīšanu, attālumu 

mērīšanu, augstumu noteikšanu. 

5)Apgūt jaunākās darba metodes horizontālai, vertikālai un topogrāfiskai izmērīšanai. 

6)Apgūt kamerāliem darbiem nepieciešamos aprēķinus. 

7)Iemācīties pēc izmērītiem lielumiem grafiski konstruēt topogrāfisko plānu. 

8)Iemācīties organizēt ģeodēzisko mērījumu darbus būvlaukumā. 

 

2. Prakses organizēšana. 

Prakse tiek izieta mācību ģeodēzijas poligonā, kurā izveidoti paraugi ar vidēju 

sarežģītības augstumu maiņu un situācijas dažādību. 

Lauku darbu veikšanai atvēlētas – dienas, bet kamerālo darbu, t.i., aprēķiniem un 

topogrāfiskai daļai 5 dienas. 

Veiksmīgai darbu izpildei studentu akadēmiskā grupa tiek sadalīta brigādēs, kuras 

sastāv no 5 – 7 studentiem. Brigādi vada brigadieri, kuru nozīmē prakses vadītājs, izvēloties 

vienu no spēcīgākajiem studentiem apveltītu ar labām organizatoriskām spējām. Brigādes 

sastāvs netiek mainīts visu prakses laiku. 

Brigadiera pienākumi ir: 

1)Mācību – darbu disciplīnas nodrošināšana; 

2)Ģeodēzijas instrumentu un ierīču, mācību palīglīdzekļu, kuri nepieciešami darbam, 

saņemšana un to saglabāšana lauku apstākļos; 

3)Saņemto instrumentu u.c. līdzekļu ikdienas pārbaude pirms iziešanas un pēc 

atgriešanās no poligona, kā arī to nodošana ģeodēzijas laboratorijā darba kārtībā pēc 

ģeodēzijas darbu pabeigšanas; 

4)Sekot prakses darbu kalendāra plāna izpildei; 

5)Atzīmēt dienasgrāmatā studentu ierašanos praksē; 

6)Vienmērīgi sadalīt prakses darbu starp brigādes locekļiem tā, lai visi studenti tiktu 

iesaistīti un izpildītu visus pēc kārtas praksē paredzētos darbus; 

7)Sekot, lai tiktu izpildīti dienas kārtībā paredzētie darbi. 

Materiālo atbildību par uzticētiem mērinstrumentiem u.c. materiāliem nes vienlīdzīgi 

visi brigādes locekļi kopā ar brigadieri. 

Akadēmiskās grupas brigādes darbu vada RA pasniedzējs, kurš dod uzdevumu 

brigādei katram praksē paredzētam darba apjomam un termiņam. 

Kamerālie darbi par katru darba veidu tiek pildīti paralēli lauku darbiem un tiek 

organizēti tā lai katrs students kamerālo darbu kompleksi izpilda patstāvīgi. Pēc katra darba 

veida pabeigšanas prakses vadītāji pieņem darbu un, ja nepieciešams, izdara kontrolmērījumus 

dabā visu brigādes locekļu klātbūtnē. 

Praksi iesākot visus studentus pasniedzēji – prakses vadītāji iepazīstina ar prakses 

programmu un darba drošības noteikumiem ģeodēzisko darbu veikšanā. Prakse tiek pabeigta, 

kad nodoti visi instrumenti un pabeigti lauku un kamerālie darbi. 
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3. Prakses saturs. 

Saskaņā ar 1.līemņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Būvniecība” RA Inženieru fakultātes pirmā kursa studentiem ģeodēzijas prakse ietver:  

1)Sagatavošanas darbi: 

 Ģeodēzijas instrumentu saņemšanu saņemšanas un to pārbaude; 

 Poligona rekognosticēšana un tā virsotņu nostiprināšana; 

 Horizontālo un vertikālo leņķa, attāluma un paaugstinājumu izteikšanas 

vingrinājumi. 

2)Poligona topogrāfiskā uzmērīšana: 

 Plānota poligona pamata (slēgtā poligona gājiena) uzmērīšana; 

 Atbalsta punktu nivelēšana; 

 Poligona teritorijas tahimetriskā uzmērīšana. 

3)Ģeometriskā nivelēšana: 

 Nivelēšanas trases nospraušana un garenprofila un šķērsprofila grafiskā 

konstruēšana 

 Teritorijas nivelēšana pa kvadrātiem. 

4)Būvlaukuma ģeodēziskie darbi: 

 Ģeodēzisko darbu izpilde projekta pārnešanai dabā; 

 Būvniecības laikā ģeodēzijas darba izpilde. 

5)Prakses atskaites gatavošana. 

 

4. Topogrāfiskās uzmērīšanas plānota poligona pamatnes mērogā M1:500 

uzmērīšana. 

1)Ievada nodarbības: 

 Teodolīta pārbaude; 

 Pilnā paņēmiena horizontāla leņķa uzmērīšanas vingrinājumi; 

 Tālmēra koeficienta, ja tas nepieciešams, noteikšana un attāluma noteikšana ar 

tālmēru; 

 Vertikāla loka nulles vietas noteikšana; 

 Vertikāla loka uzmērīšanas vingrinājumi; 

 Uzmērījumi ar mērlenti un ruleti. 

Pārbaudes rezultāti tiek ievesti speciālā žurnālā, kurš tiek piestādīts pie prakses 

atskaites. 

2)Lauku darbi. 

Uzmērījamais ģeodēziskais pamatojums tiek ieslēgts slēgtā poligona gājienā 2-3 ha 

laukumā piesaistot vietējam ģeodēziskam punktam teodolīta gājiena virsotni. 

Kopējo virsotņu skaitu nosaka atkarībā no poligona konfigurācijas un vietēja reljefa 

īpatnībām. 

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkta koordinātas poligona piesaistei izsniedz prakses 

vadītāji. 

Teodolīta gājiena punkti tiek noteikti tā, lai pēc tam tos varētu izmantot tahimetriskai 

uzmērīšanai. 

Leņķu mērīšana tiek veikta ar vienu pilnu paņēmienu. 

Leņķa mērījumi tiek pierakstīti lauka žurnālā, skaidri bez labojumiem. 

Mērījumu vidējais leņķis tiek ierakstīts arī abrisā. 

Teodolīta gājienu leņķa un attālumu mērījumi brigādēm, kurām poligona gājieni sakrīt 

katra brigāde mērījumu sveic patstāvīgi. Ja dažādu brigāžu leņķu un attālumu mērījumi 
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vienam kopējam gājiena nesakrīt un kļūda pārsniedz pieļaujamo, tad par galējo rezultātu tiek 

pieņemti brigāžu vidējais aritmētiskais. 

Mērot poligona gājienu obligāti tiek sastādīts abriss, kurā parāda: mērāmo līnija, 

aptuveno debess puses orientāciju, divkāršu mērījumu rezultātus un līnijas krustošanas 

situācija. 

Teodolīta vertikālo loku fiksē, ja tas ir pret horizontu lielāks par pusotru grādu. 

Lauku mērījumu rezultātus pārrakstīt tīrrakstā aizliegts. Kļūdaini ieraksti tiek 

pārsvītroti ar vienu svītru un pareizi tiek ierakstīti virs tiem. Žurnālā jānorāda uzvārdi, kas veic 

mērījumus n kas pieraksta mērījumus, kā arī datumu, kad tiek veikti mērījumi. 

3) Kamerālie darbi. 

Uzsākot kamerālos darbus, tiek īpaši pārbaudīti lauku darbu materiāli. 

Mērījumu kļūdas un pārrakstīšanas netiek dzēstas, bet pārsvītrotas un skaidri ierakstīti 

pareizie dati. 

 Visi materiāli tiek numurēti un pierakstīti ar datuma fiksāciju. 

Visi studenti kamerālos darbos piedalās tieši. 

Darbā norāda un veic: 

 Grafiski parāda slēgto teodolīta gājienu ar leņķiem, malu garumiem un 

orientāciju; 

 Veic le4ņķa labojumu atbilstoši teorijai; 

 Aprēķina poligona gājiena virsotņu absolūtas augstuma atzīmes ar korekciju uz 

pieļautām kļūdām atbilstoši teritorijai; 

 Izskaitļot virsotņu koordinātes; 

 Aprēķina poligona laukumu. 

 

5. Topogrāfiskā plāna mērogā 1:500 poligona virsotņu nivelēšana. 

1)Sagatavošanas darbi: 

 Nivelieru pārbaude; 

 Latu komplektēšana un nulles vietu noteikšana; 

 Vingrinājumi precīzai augstuma nolasīšanai un piemērošana nivelierim. 

Visi nivelieru un latu pārbaudes rezultāti tiek ievesti žurnālā. 

2)Lauku darbi 4.klases ģeometriskai nivelēšanai. 

4.klases ģeometriskās nivelēšanas gājiens tiek izpildīts pa iepriekš nospraustām 

poligona gājiena virsotnēm. Augstuma atzīmes tiek piesaistītas vietējam ģeodēzijas tīklam. 

Gadījumos, kad ģeodēzijas tīkla repers atrodas ievērojamā attālumā, tiek veikts karājošais 

gājiens no repera līdz pagaidu reperam poligonā. Lai mazinātu kļūdu ietekmi vizēšanas tālums 

nedrīkst pārsniegt 100 m. 

Izmantojot vienpusīgas latas nivelēšanu veic divos horizontos. 

Starpība starp diviem mērījumiem nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

Visus rezultātus ienes nivelēšanas žurnālā skaidri salasāmi. 

4.klases nivelēšanas kamerālie darbi. 

Pēc lauku darbu pabeigšanas veic nivelēšanas kamerālos darbus. Tie sastāv no 

mērījumu žurnāla ienesto datu apstrādes. 

Tiek veikti nesaistes aprēķini, izskaitļotas kļūdas un korekcijas. Augstuma atzīmju 

aprēķinus fiksē iepriekš sastādītā grafiskā plāna poligona gājiena virsotnēs. 

 

6. Poligona tahimetriskā uzmērīšana mērogā M 1:500. 

1)Lauku darbi. 

Visa poligona reljefa situācijas uzmērīšana notiek no iepriekš fiksētiem poligona 

gājiena virsotņu punktiem. 
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Ja no poligona gājiena virsotņu punktiem nevar aizsniegt poligona vidējo daļu, tad tiek 

veikts papildus gājiens starp diviem poligona virsotņu punktiem. 

Tahimetriskās uzmērīšanas punktus izvēlas ar tādu aprēķinu, lai tie pilnīgi kopā ņemot 

raksturotu pilnībā visus uzmērīšanas teritoriju. 

Darbu veic sekojošā kārtībā: 

 Nostāda teodolītu vai nivelieri (ar horizontāla leņķa mērīšanas palīgierīci) 

darba kārtībā un ar ruleti līdz precizitātei 1 cm izmēra instrumenta augstumu. 

 Izvēlas viena poligona gājiena malu par horizontāla leņķa nulles virzienu (vai 

ziemeļu virzienu). 

 Vizē uz pirmo tahimetriskās uzmērīšanas punktu. 

 Pēc tālmēra nosaka ar latas nolasījumiem attālumu līdz punktam. Mērījumus 

pieraksta laku žurnālā. 

 Nolasa un pieraksta žurnālā horizontālo leņķi. 

 Nolasa un pieraksta vertikālo leņķi (teodolītam). 

 Neizkustinot horizontālā leņķa limbu, vizē uz nākošo punktu. 

 Katram poligona virsotnes punktam, no kura veic tahimetriju, vienlaicīgi ar 

žurnālu aizpilda lapu ar abrisu, kur apzīmēti mērījumu punkti. 

 Lai sasniegtu nepieciešamo precizitāti, latu novieto punktos, kuri raksturo virsmas 

reljefa izmaiņas. t.i.: 

 Augstākajos virsmas izliekuma punktos; 

 Ieplaku zemākajos punktos; 

 Virsmās ar vienmērīgu slīpumu ne retāk, kā, apmēram, ar vienu metru 

augstuma starpību; 

 Pie kokiem ar diametru lielāku par 0,06 m; 

 Pie virszemes inženiertehnisko iekārtu balstiem ar komunikāciju norādi un 

vadu skaitu; 

 Apakšzemes komunikāciju akas ar norādi kādi cauruļvadi ieiet akā un to 

diametrus. 

2)Kamerālie darbi. 

 Lai iegūtu topogrāfisko plānu mērogā 1:500, veic kamerālos darbus izmantojot lauku 

darbos aizpildīto tahimetrisko mērījumu žurnālu un mērījumu abrisu. Topogrāfisko plānu 

izpilda uz slēgta poligona gājiena grafiski uznestā plāna M1:500. 

 Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem brigāde izpilda topogrāfisko plānu norādītā 

sektorā. Kamerālos darbus izpilda trijās stadijās: 

 1.Sagatavošanas darbi: 

 Mērījumu žurnāla pārbaude un sistematizēšana; 

 Tahimetrisko gājienu shēmas sastādīšana. 

 2.Izskaitļošanas darbi: 

 Tahimetrisko gājienu punktu koordinātu aprēķināšana (ja grafiskos darbus 

veiks pēc koordinātu metodes); 

 Punktu augstumu aprēķināšana. 

 3.grafiskie darbi: 

 Punktu uznešana plānā (var pēc punktu koordinātēm vai pēc polārās metodes); 

 Punktu augstumu apzīmēšana ar punktu uzrādot objektu ar grafiski nosacīto 

apzīmējumu (t.i. koks, stabs, žogs utt.); 

 Ar interpolāciju grafiski noteikt horizontāles atrašanas punktus; 

 Ievilkt topogrāfiskajā plānā pa noteiktiem punktiem horizontāles ik pēc 1,0 m 

augstuma. 
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7. Prakses atskaites sagatavošana. 

1.Atskaiti par praksi sastāda un noformē katrs students atsevišķi saskaņā ar izpildītiem 

darbiem. 

2.Lauku mērījumu žurnāls, kamerālo darbu aprēķini, poligona gājiena topogrāfiskais plāns, 

tahimetriskie mērījumi un to grafiskais izpildījums vienai brigādei ir kopā izpildītais darbs 

vienā eksemplārā. 

3.Prakses atskaite pārbaudei pirms aizstāvēšanas tiek iesniegta prakses vadītājam. 

4.Prakses atskaite rakstiski tiek noformēta saskaņā ar RA metodiskiem norādījumiem 

http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/. 

 

8. Literatūra. 

1.B.Helfriča, I.Bīmane, M.Kronbergs, U.Zuments. Ģeodēzija. VA LĢIA, 2007. 

2.LBN 305-01. Ģeodēziskie darbi būvniecībā. 

3.LBN 005-99. Inženierizpētes noteikumi būvniecībā. 
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L Ī G U M S     Nr  9 – 1.23/____     

par ģeodēzijas praksi  
Rēzeknē 

2014 g. _____.________________ 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģ. Nr. 90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ē.Teirumniekas personā, kura darbojas 

uz 31.10.2007. rektora rīkojuma nr. 4-7/75 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes _____. kursa pilna/nepilna laika students 

__________________________________________, pers.kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģ. Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā PRAKSES 

VIETA, _____________________________________________ personā, kas rīkojas uz 

_____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2009. gada _____._______________ 

līdz 2009. gada _____._______________ STUDENTU  ģeodēzijas prakses veikšanai, saskaņā 

ar1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu   „Būvniecība”. 

 

2. AUGSTSKOLAS pienākumi un atbildība: 

2.1. Noteikt prakses mērķi un uzdevumus saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. decembra „Nolikumu 

par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem norādījumiem un izsniegt 

STUDENTAM ģeodēzijas prakses metodiskos norādījumus un prakses dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju  ___________________  no RA 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet ģeodēzijas praksi saskaņā ar 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu „Būvniecība” un nozīmēt prakses vadītāju 

________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.6. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas prasībām. 

3.7. Iepazīstināt STUDENTU  ar PRAKSES VIETAS darbu un darba metodēm.  

3.4. Uzdot par pienākumu prakses vadītājam sniegt STUDENTAM nepieciešamo palīdzību konkrētu 

darba uzdevumu veikšanai un sekmēt STUDENTA kvalifikācijas paaugstināšanu. 

3.5. Nodrošināt prakses darba apstākļus, kas paredzēti darba likumdošanas normatīvajos aktos. 

3.6. Dot iespēju STUDENTAM iepazīties ar UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu darbības analīzi 

un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt STUDENTA prakses pārskatu un dot rakstisku vērtējumu par prakses laiku.  

3.8. Sekot, kā STUDENTS ievēro darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus. 

 

4. STUDENTA pienākumi un atbildība: 

4.1. Prakses laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas prasībām, 

analizējot attiecīgos darbības rādītājus. 

4.2. Ievērot RA Senāta 2002. gada 16. decembra „Nolikumu par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un 

prakses metodiskos norādījumus. 

4.3. Realizēt AUGSTSKOLAS noteikto prakses mērķi un uzdevumus atbilstoši prakses metodiskajiem 

norādījumiem, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi. 

4.4.Studiju grafikā noteiktajā periodā uzturēties prakses vietā, ievērojot šī līguma nosacījumus un 

prakses metodisko norādījumu kārtību. 

4.5. Vākt un apkopot statistiskos datus un citus materiālus kvalifikācijas darbam. 
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4.6. Izstrādāt priekšlikumus PRAKSES VIETAS darbības efektivitātes kāpināšanai un vadības 

pilnveidošanai.  

4.7. Prakses norises gaitu aprakstīt prakses dienasgrāmatā un analizēt visus prakses programmas 

jautājumus prakses pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas vadītāja 

rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturēties 

pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. decembra 

apstiprināto nolikumu „Nolikums par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem 

norādījumiem. 

 

6. Prakses līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai vienpusējā 

kārtībā, brīdinot par to otru pusi 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no spēkā esošās  Latvijas Republikas likumdošanas un visi 

strīdi tiek atrisināti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti 

tiesā. 

 

8. Līgums noslēgts uz prakses  laiku un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

 

9. Kontaktpersonas : 

8.1. AUGSTSKOLA ar1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Būvniecība” 

studiju programmas direktors docents Aleksejs Avots. 

Atbrīvošanas aleja 76, 5. kabinets, tālr.646254145, 64625264. 

 

8.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ē.TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 
 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 

 

_______________________________ (   ) 
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Ģeodēzijas jautājumi ieskaitei. 

1. Projekciju metode ģeodēzijā. 

2. Zemes veids un lielums. 

3. Ģeogrāfiskās koordinātes. 

4. Punkta augstums. 

5. Ģeodēzijas iedalījums. 

6. Uzmērīšanas veidi. 

7. Taisnleņķa un polārās koordinātes plaknē. 

8. Pamatuzdevumi, lietojot polāras un taisnleņķa koordinātes plaknē. 

9. Karte un plāns. 

10. Skaitliskais mērogs. 

11. Lineārais mērogs. 

12. Transversālais mērogs. 

13. Novērojumu kļūdas un precizitātes mēri. 

14. Horizontālā izmērīšana. Taisnleņķa koordinātu metode. 

15. Polāra metode. 

16. Transversāla Merkatora projekcija. 

17. Poligona gājiena metode. 

18. Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma LKS-92. 

19. Jēdziens par globālo pozicionēšanu un tā uzbūves shēma. 

20. Uzmērīšana ar globālās pozicionēšanas instrumentiem. 

21. Plašas teritorijas horizontālās uzmērīšanas darbu organizācijas shēma. 

22. Horizontālās uzmērīšanas pamatdarbības. Punkta apzīmēšana. 

23. Līniju nospraušana. 

24. Horizontālo attālumu mērīšana. 

25. Slīpas līnijas horizontālā garuma noteikšana. 

26. Perpendikulu nospraušana. 

27. Horizontālo leņķu mērīšana. 

28. Teodolīts. 

29. Cilindriskie un sfēriskie līmeņrāži. 

30. Tālskatis. 

31. Optiskie teodolīti. 

32. Horizontālo leņķu mērīšana pēc paņēmienu metodes. 

33. Līniju orientēšana. Busoles. 

34. Tālmēri. Optiskie tālmēri. 

35. Ģeometriskā nivelēšana. 

36. Nivelēšanas latas. 

37. Nivelieris. 

38. Nivelēšanas gājiens starp punktiem ar dotiem augstumiem. 

39. Tahimetrija. 

40. Tahimetrija ar teodolītu. 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                                Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                     ĢEODĒZIJAS PRAKSES   

……………………………………………………………….                                                          DIENASGRĀMATA 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2009.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                     STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
RA Inženieru fakultātes 1. līmeņa profesionālās augtākās  izglītības studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Būvniecība” 1.  kursa student..…………………………………..                                             Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                        (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                                              aktivitāte, darba d isciplīna) 

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2009.gada “……” …………..    līdz 2009.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2009.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………..  

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2009.gada ………………………                                               ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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PIELIKUMS 6 

 
Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai 

koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un 

īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst kopīgā 

studiju 

programma. 
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