
 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

 

 

 

                                                                                        Apstiprinu: 

Studiju prorektors Uldis Sukovskis 

Rīga, 11.04.2019 

 

 

 

Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Mērķis:  

Attīstīt izglītojamo spējas veikt ģeotehniskas izpētes darbus precīzu būvdarbu 

veikšanai un kontrolei.  

Uzdevumi: 

Attīstīt sekojošas prasmes: 

1. Izprast ēku pamata un pamatnes savstarpējo mijiedarbību; 

2. Izvēlēt ēku pamatu izbūvei atbilstošus materiālus, darba instrumentus un 

aprīkojumu; 

3. Novērtēt pamata konstrukcijas izbūves atbilstību projektam; 

4. Identificēt notikumu, kad ir nepieciešams pastiprināt pamatu vai uzlabot 

pamatni zem esošiem pamatiem.   

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Jebkurš interesents.  

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Bez priekšzināšanām. 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 32 0 32 

Prakse 24 0 24 

Patstāvīgais darbs 0 0 0 

Pārbaudījums  4 0 4 

Kopā  60 0 60 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  



 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1 Spēt: plānot savu 

darbu un visu saistīto 

resursu racionālu 

izmantošanu, ņemot 

vērā ģeotehniskās 

izpētes darbu 

normatīvo 

regulējumu. 

Zināt: Ģeotehniskās 

izpētes darbu 

normatīvo 

regulējumu.   

Izprast: Ģeotehniskās 

izpētes darbu 

normatīvā regulējuma 

nozīmi. 

Ģeotehniskās izpētes 

darbu normatīvais 

regulējums. 

 

1.Ģeotehnika, tās 

uzdevumi.  

 

2.Projektētāju un 

ģeotehniķu mijiedarbība 

dažādos projektēšanas un 

projektu realizācijas etapos 

4 

2 Spēt: noteikt pamatu 

pamatnes īpašības 

zem būves pamatiem. 

Zināt: pamatu 

pamatnes grunts 

īpašības. 

Izprast: pamatu 

sagataves slāni, grunts 

veidu un to robežas, 

pamatraksturojumu. 

Pamatnes. Iedalījums 

un vispārīgās prasības 

1.Grunšu struktūra ; 

2.Grunšu fizikālas 

īpašības; 

3.Grunšu 

granulometriskais sastāvs 

un tā noteikšanas metodes; 

4.Grunšu deformatīvās un 

stiprības īpašības. 

6 

3 Spēt: izvērtēt 

skatrakuma 

ierīkošanas iespējas 

Zināt: instrumentu un 

iekārtu pielietojumu 

skatrakuma 

ierīkošanā. Darba 

paņēmieni. 

Izprast: skatrakumu 

ierīkošanas 

tehnoloģijas. 

Sistēmas "būve–

pamatne" un "pamats–

pamatne” elementu 

raksturojums un 

mijiedarbība. 

1.Būvmateriāli pamatu 

ierīkošanai; 

2.Būvmateriālu ķīmiskās 

un fizikālās īpašības;  

3.Būves konstrukcijas 

telpiskais darbs.  

4.Grunts; 

5.Anizotropija. Slodzes un 

iedarbību raksturs. 

6 

4 Spēt: veikt 

paraugošanas darbus 

atbilstoši 

paraugošanas 

standartu prasībām. 

Zināt: Paraugošanas 

standartus. 

Grunšu izpēte 1.Paraugošanas darbu 

izpildes secība;  

2.Aprīkojums 

paraugošanas darbiem; 

3.Laboratorijas pārbaužu 

metodes.  

 

4 



Paraugu iepakošanas 

un uzglabāšanas 

principus.  

Izprast: paraugu 

ņemšanas 

paņēmienus. 

5 Spēt: uzmērīt pamatu 

ģeometriju un 

veidot tehniskās 

skices. 

Zināt: uzmērīšanas 

metodes un 

mērinstrumentus. 

Tehnisko skiču 

veidošanas metodes. 

Izprast: pamata 

konstrukciju veidu. 

Pamatu apsekošana 1.Būvniecībā lietoto 

pamatu tipi; 

2.Ģeodēziskā uzmērīšana; 

3.Nesagraujošo testu 

metodes; 

4.Telpisko datu digitālā 

apstrāde. 

8 

6 Spēt: noteikt būvju 

pamatu veidu un 

balstīšanās principu. 

Zināt: pamatu 

konstruktīvos 

risinājumus. 

Tehnisko skiču 

veidošanas metodes. 

Izprast: slodžu 

pārnešanas principu 

no būves uz 

būvpamatni.  

 

Seklo pamatu 

tehniskie un 

ekonomiskie 

parametri. Izvēles 

pamatojums 

1.Seklie pamati, to 

konstrukcijas un izbūve; 

2.Seklo pamatu iebūves 

dziļuma noteikšana, 

pamatnes siltumtehniskā 

projektēšana 

8 

7 Spēt: noteikt būvju 

pamatu veidu un 

balstīšanās principu. 

Zināt: pamatu 

konstruktīvos 

risinājumus. 

Izprast:  slodžu 

pārnešanas principu 

no būves uz 

būvpamatni. 

Pāļu pamatu un 

atbalsta konstrukcijas 

tehniskie un 

ekonomiskie 

parametri. Izvēles 

pamatojums 

1.Pāļu pamatu veidi, pāļu 

konstrukcijas, izbūve un 

darbība; 

2.Lauka pārbaudes;  

3.Grunts atbalsta 

konstrukcijas. 

8 

8 Spēt: identificēt 

notikumu, kad ir 

nepieciešams 

pastiprināt pamatus 

vai uzlabot pamatni 

zem esošiem 

pamatiem.   

Zināt: pamatu 

konstruktīvos 

Pamatu pastiprināšana 

un pamatņu 

uzlabošana zem 

esošiem pamatiem. 

 

1.Mākslīgas pamatnes; 

2.Vertikālā, horizontāla  

drenāža. Grunts 

stiegrojumu veidi un 

materiāli. 

 

8 



pastiprināšanas 

risinājumus. 

Izprast: pamatu 

konstruktīvos 

pastiprināšanas 

paņēmienus.  

9 Spēt: atpazīt bīstamas 

vietas būvobjektā.  

Zināt: minimālās 

prasības darba 

drošībā. 

Izprast: darba vides 

riskus būvobjektā.     

Būvdarbu vides risku 

faktoru ietekme uz 

cilvēka veselību/ 

darba drošība. 

1.Vides riski būvobjektā.  

2.Minimālās prasības 

darba drošībai.   

4 

10 Noslēguma 

pārbaudījums: 

  4 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Mācību galdi un krēsli, digitālais projektors, laboratorijas aprīkojums, tāfele, 

ekrāns, portatīvais dators ar Interneta pieslēgumu. 

 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Mg.sc.ing. Tatjana Cveka. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Izglītojamo zināšanas un prasmes tiek pārbaudītas pārbaudes darbos, par kuriem 

tiek saņemts vērtējums, sekmīgu vērtējumu gadījumā izglītojamais kārto 

noslēguma pārbaudījumu mācību programmas noslēgumā.  

 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Lekcija, diskusija, prezentācija, darbs grupā, situācijas analīze, praktiskais darbs, 

informācijas tehnoloģiju izmantošana. 

 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana" https://likumi.lv/ta/id/274440-

noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-

projektesana 

2. LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" 

https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-

005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba 

3. LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" 

https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-

202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana 

4. Būvniecības likums https://likumi.lv/doc.php?id=258572 

https://likumi.lv/ta/id/274440-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-projektesana
https://likumi.lv/ta/id/274440-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-projektesana
https://likumi.lv/ta/id/274440-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-projektesana
https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana
https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana
https://likumi.lv/doc.php?id=258572


5. Darba aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=26020  

6. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 Vispārīgie 

būvnoteikumi. https://likumi.lv/doc.php?id=269069  

7. LVS EN 1997-2+AC:2014 L 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 

2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana 

8. Ģeotehnikas pamatkurss: lekcijas un praktiskās nodarbības / 

V.Filipenkovs, M.Tūna, J.Grabis – Rīga: RTU,2006. 

9. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā gruntsmehānika. -Rīga. Zvaigzne, 1985. 

10. Biršs J. Kļūdas būvniecībā un iespējamie risinājumi – Rīga: 

Jumava,2015. 

11. Biršs J. Praktiska fizika būvinženieriem – Rīga: Jumava, 

2018. 
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