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kopējais budžeta studentu skaits visos kursos uz 2014. gadu – 416 
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Pasniedzamais BIF darba apjoms pa 
studiju gadiem 

BIF algu fonds EUR uz pasniedzama darba 
apjoma vienību 

 
* Dm/p ir pasniedzamais darba apjoms = studentu skaits × kredītpunkti × nozares koeficients (2,9) × 
programmas līmeņa koeficients (1,0) 

 

~+20% 
-75% salīdzinot 

ar 2008.g. 

Aptuvena vidējā mēneša bruto alga BIF 
akadēmiskajam personālam katedrās ir 560 EUR 



7 

180 kp/4,5 gadi 

20 kp/semestrī = max 20 
akad. st./ned. 

20 -3 kp (prakse)/semestrī = 
max 8,5 kontaktstundas/ned. 

20 kp/semestrī – apmaksātas kontaktstundas! 



 max 8,5 apmaksātas kontaktstundas/ned. 
 FAKTISKI NOZĪMĒ: 

= 
 2 darba dienas kontaktstundas + 2 darba 
dienas pašmācība mājās + 1darba diena 

prakses darba vietā 
 

Realitāte??? - pilna laika darbs un ieskriešana 
uz studijām 
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2 darba dienas 
kontaktstundas 

Nozares 
specializācijas 

kursi 

Ekonomiskais 
bloks 

Humanitārais un 
sociālais bloks 

Uzņēmējdarbības 
bloks 6KP Sports????? 

Atņem specializējošiem 
priekšmetiem  
1 nodarbību nedēļā 
divos semestros!!! 

Atņem specializējošiem 
priekšmetiem  
3 nodarbības nedēļā 
vienā semestrī!!! 



Priekšmetu Bloks 1976. gads  (1202 
specialitāte) 

2014/15 
(RBCB0 

specialitāte) 

% no 1976. gada 
programmas 

TEORĒTISKĀS 
MEHĀNIKAS UN 
MATERIĀLU 
PRETESTĪBAS BLOKS 

374 akad. 
stundas 

56 akad. 
stundas 15% 

BŪVMEHĀNIKAS BLOKS 
208 akad. 
stundas 

80 akad. 
stundas 39% 

ĢEOTEHNIKAS BLOKS 
126 akad. 
stundas 

128 akad. 
stundas 102% 

BŪVKONSTRUKCIJU 
BLOKS 

430 akad. 
stundas 

256 akad. 
stundas 60% 
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Līga Gaile 
Normunds Tirāns 
Leonīds Pakrastiņš  
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http://www.ubu.es/en/english-information/academic-
information/undergraduate-and-postgraduate-courses/new-
degrees-adapted-to-the-ehea-european-higher-education-a 

Nav neviena no MK noteikumos  
lobētiem priekšmetiem,  

ieskaitot Optional Courses !!! 
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Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

Civilo ēku būvniecība 

Būvju konstrukcijas 
un rekonstrukcija 

Būvmateriāli Humanitārie/sociālie 
un vadības priekšmeti 
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Studenti izvēlās specializācijas kursus nevis pa  
atbilstošiem blokiem, bet jauktā secībā no visiem  
specializācijas blokiem! 



 Ir nepieciešama (viens no kvalifikācijas rādītājiem) 
 Nav galvenais un vienīgais kvalifikācijas kritērijs 
 Dalīt atbilstoši ēku grupām pēc BL (ierobežot sfēru) 
 Ņemt vērā absolventu apgūto priekšmetu un 

sekmju atbilstību sertificējamai specialitātei 
(absolventu reitings?) 

 Atbalstam Būvekspertu sertifikāciju BVKB 
 LV nesagatavo 3.grupas ēku projektētājus un 

sertifikāta iegūšanai nepieciešama papildus 
izglītība un speciālā sertificēšanas procedūra 
ordinatūras veidā ar papildus eksāmenu un  Valsts 
finansiālo un organizatorisko līdzdalību 
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  Valsts budžeta dotētiem studentiem: 
Absolventu skaitam programmā = budžeta vietu skaitam!!!  

• Studentus nedrīkst atskaitīt 
• Nav konkurences  
• Studentiem trūkst motivācijas mācīties  
• Sertifikāti tiek doti visiem neatkarībā no apgūto priekšmetu atbilstības 

sertificējamai specialitātei 
 
Piešķirtās finanses ir atkarīgas no studentu skaita 
• Dalīšanas studentus grupās praktiskajās nodarbībās un studiju darbos uz 

pasniedzēju algas rēķina 
• Neizdevīgi veidot specializējošos priekšmetus 
• Laboratorijas darbu organizēšana un laboratorijas uzturēšana uz 

pasniedzēju algas rēķina 
 

Filiāles, tālākizglītība, neklātiene (tehniskajām specialitātēm!!!) 
• Vai var nodrošināt kvalitāti? 
• Nodarbības vada 2 mācībspēki visos priekšmetos!!! 
• Diploms tāds pats kā pārējiem 
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• Esošā finansējuma ietvaros 
• Humanitārā, sociālā un ekonomiskā bloka samazināšana 
• Profesijas standartu, sertifikācijas procedūru un esošo programmu 

audits 
• Pārkārtot programmu, liekot akcentu uz bāzes zināšanām un nodrošināt 

specializāciju pa blokiem 
• ierobežot augstskolu administratīvus izdevumus līdz sapratīgai robežai 
• Ierosināt attiecīgajām institūcijām identificēt nozares pieprasījumu pēc 

konkrētas būvniecības specialitātes absolventiem, lai augstskolas varētu 
pārdomāti plānot būvinženieru apmācības procesu 

 

• Papildus finansējuma ietvaros 
 

• Atzīt, ka LV nesagatavo 3.grupas ēku projektētājus un sertifikāta 
iegūšanai nepieciešama papildus izglītība un speciālā sertificēšanas 
procedūra ordinatūras veidā 

• Valsts mērķdotējums projektētāju kontaktstundu palielināšanai 
• Industrijas mērķdotējums projektētāju kontaktstundu palielināšanai 
• Mērķdotējums mācību grāmatu izstrādei latviešu valodā  
• (būvkonstrukcijām pēdējo reizi 1991. gadā). 
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Profesijas standarti 
(ISCO-08) 

 

Studiju programmas 
struktūra 

(Boloņas koncepcija 
AI likums 

MK not. Nr. 512-?) 

Sertifikācija 

(ISO 17024:2014 

MK not. Nr.610) 
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EM 
LBP 
LATAK 
BVKB  
NVO 

EM, LBP, LM 
BP, BVKB, NVO 

IZM 
LBP 
RTU 
LLU 
RCK 
NVO 



RTU studiju programmas 
«Būvniecība» metodiskā 
komisijā 

 
 
 
Latvijas Būvkonstrukciju 
projektētāju asociācija 
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