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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI, TO ĪSTENOŠANA 

 

Studiju programma akreditēta uz laika posmu 14.11.2007.-31.12.2013. (akreditācijas 

komisijas 14.11.2007. sēdes lēmums Nr. 3121; licencēšanas datums: 03.04.2007., 

licencēšanas beigu termiņš: 31.12.2013. akreditācijas lapa 023-1345)  

Studiju programma apstiprināta RTU Senāta sēdē 1998.g. 30.novembrī, prot. Nr.435 un 

pārstrukturētais variants apstiprināts RTU Senāta sēdē 2002.g. 27.maijā, prot. Nr.484 un 

2004. gada 23. februārī. 

 
Maģistra studiju programmas Ķīmija apjoms, nosacījumi un mērķis ir sekojoši: 

1.tabula 

 

Programmas 

nosaukums 
Ķīmija 

Studiju līmenis Maģistra studijas 

Studiju ilgums 2 gadi 

Studiju apjoms 80 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība Akadēmiskās pamatstudijas ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas 

vai materiālzinātņu programmā 

Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā 

Studiju mērķis Sniegt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijas nozarē. Pēc 

doktorantūras studiju beigšanas studenti iegūst 

dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā 

 
Pārskata periodā maģistra akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas 

„Ķīmija” uzdevumi un plānotie rezultāti bija: 

Studiju programmas uzdevumi un plānotie rezultāti: 

Maģistra studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam 

ražošanā un zinātnē, ir sagatavots papildus studijām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 

un tālākām studijām doktorantūrā ķīmijā un ķīmijas inženierzinātņu nozarēs. 

Piedāvājamās izglītības saturs:  

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un literatūras studijās 

padziļināti apgūt ķīmijas, atsevišķus ķīmijas tehnoloģijas priekšmetus, kultūras, vēstures 

un mākslas pieminekļu konservācijas un restaurācijas ķīmiju un tehnoloģiju, humanitāros 

un sociālos un brīvās izvēles priekšmetus. Ķīmijas studijās īpaša uzmanība pievērsta 

organiskajai un analītiskajai ķīmijai – prioritārām un pieprasītākajām ķīmijas 

apakšnozarēm. 

Programmas 80 kredītpunktu sadalījums pa A, B un C daļām ir sekojošs:  

A  (obligātie studiju priekšmeti) – 38 KP, tai skaitā teorētiskie kursi 25 KP, bet teorētisko 

atziņu aprobācijas kursi 13 KP; 

B (obligātās izvēles priekšmeti) – 18 KP, tai skaitā specializējošie priekšmeti ķīmijas 

virzienā 14 KP, konservācijas un restaurācijas virzienā 14 KP, humanitārie, sociālie un 

pedagoģijas priekšmeti 2 KP, ekonomikas un vadības priekšmeti 2 KP; 

C  (brīvās izvēles priekšmeti) – 4 KP; 

E (gala pārbaudījumi) – maģistra darbs 20 KP. 5. pielikumā skat. studiju programmu. 

 



2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA 

 

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Saskaņā ar RTU 2008. gada 25. februāra Senāta sēdes lēmumu (protokols Nr.520), lai 

izpildītu IZM Studiju programmu akreditācijas komisijas rekomendācijas, maģistra 

akadēmisko studiju programmā „Ķīmija – ĶMĶ0” iepriekšējās izglītības nosacījums 

formulēts šādā mainītā redakcijā: no dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā, inženierzinātņu 

bakalaurs ķīmijas tehnoloģijā, materiālzinātņu bakalaurs uz formulējumu akadēmiskās 

pamatstudijas ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas vai materiālzinātņu programmā. 

 

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/augstākās profesijas izglītības 

standartam un profesijas standartam 

 

Maģistru studiju programma ĶMĶ0 454440 darbojas atbilstoši “Augstskolu likumam”, 

likumam “Par zinātnisko darbību”, “Izglītības likumam” un tās apjoms (80 KP), studiju 

ilgums, specializējošo studiju kursu (18 KP apjomā) saturs un apguves rezultāts, 

humanitārie, sociālie un pedagoģijas priekšmeti un ekonomikas un vadības priekšmeti 

(kopējā apjomā 4 KP), maģistra darba apjoms, uzņemšanas prasības un iegūstamais grāds 

atbilst LR MK “Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, kas pieņemti 

2002. gada 3.janvārī (prot. Nr. 1, 4.§). 

 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA 

 

Maģistra akadēmiskajā studiju programmā studijas balstītas uz līdzsvarotu 

nepieciešamo zinātnisko iemaņu apgūšanu un jaunāko praktisko pētniecības līdzekļu un 

metožu apguvi. Tas ir realizējams sakarā ar jaunas aparatūras pieejamību, ko MĶF 

struktūrvienības (t.sk. Lietišķās Ķīmijas institūts) iegādājušās pēdējo gadu laikā, 

izmantojot ESF piešķirtos līdzekļus zinātniskās infrastruktūras un studiju programmu 

nodrošinājuma uzlabošanai, kā arī iepriekšējos gados piešķirto RTU – IZM zinātnisko 

projektu finansējumu. Tā kā paralēli studiju programmas realizācijai notiek intensīvs 

zinātnisks darbs, tad studentiem ir iespēja piedalīties reālu pētniecisku projektu un 

tehnoloģisku risinājumu izstrādē, kas ļauj iegūt padziļinātas zināšanas un iemaņas 

specialitātē. Piemēram, pārskata posmā MLĶF veiksmīgi tiek turpināti ESF projekti 

„Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģijas 

izstrādei” Nr. 2009/0199/IDP/1.1.2.0./09/APIA/VIAA/090, kurā iesaistītas gandrīz visas 

programmu realizējošās struktūrvienības, un „Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā 

plāna Latvijas aktivitāšu atbalstu zinātniskā grupa” Nr. 

2010/IDP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/027.  

Pārskata posmā MLĶF piešķirti un tiek veiksmīgi realizēti vairāki ERAF finansēti 

projekti: 

 „Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas” Nr. 

2010/0222/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/145 (PVS ID 1535 ); 

 „Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un 



vakuuma pārklājumu tehnoloģijas” Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/156 (PVS ID 

1524); 

 „Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām 

izejvielām ” Nr.2D-2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/152 (PVS ID 1525); 

 „Augstas efektivitātes nanobetoni” Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/033 (PVS ID 

1481); 

 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” 

2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIA/051; 

 „Nanostrukturēti katalizatori un tehnloģijas biodīzeļdegvielas ražošanā” Nr. 

2010/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIA/087. 

 

 

3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā 

 

Studiju programma apstiprināta RTU Senāta sēdē 1998.g. 30.novembrī, prot. Nr.435 un 

pārstrukturētais variants apstiprināts RTU Senāta sēdē 2002.g. 27.maijā, prot. Nr.484 un 

2004. gada 23. februārī (skat. 2.1.sadaļu) un praktiski nav notikušas izmaiņas ne lekciju, 

ne praktisko darbu īpatsvaru attiecībās, kā arī maģistra darba izpildes organizācijā. 

Saskaņā ar mācību prorektora 2009.gada 12. marta rīkojumam Nr. 02000-01/14 

„Par pieteikšanās grafiku izvēles priekšmetiem 2009./10. akad. gadam”, mainījušies 

studentu pierakstīšanās termiņi un kārtība uz izvēles priekšmetiem. Līdz iepriekšējā 

gada 30.04. students iepazīstas ar nākošā gada B un C daļas priekšmetu piedāvājumu 

nākošam akadēmiskam gadam, līdz 11.05.09. – reģistrējas pie lietvedības darbinieka un 

precizē līdz 18.05.09. Reģistrēšanās korekcija pavasara semestrim iespējama līdz 

14.09.09. 

 

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un uzdevumu 

sasniegšanā 

 

Lielu ieguldījumu programmas uzlabošanā deva iepriekš realizātais ESF 

finansētais projekts “Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās 

“Ķīmija”” (līg. Nr. 2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0024/000). Projekta 

realizācijā ieguldītais mācībspēku darbs un līdzekļu izlietojums mācību laboratoriju 

pilnveidē nodrošināja iespēju uzlabot un atjaunot laboratorijas darbu realizācijas metodes, 

deva iespēju studējošajiem patstāvīgi un radoši pildīt dotos uzdevumus, kā arī būtiski 

uzlaboja mācību prasmju apguvi, tādējādi veiksmīgi realizējot programmas mērķa 

sasniegšanu un uzdevumu īstenošanu. 

Iemaņas speciālajos priekšmetos tiek apgūtas un pilnveidotas kā pasniegto 

lekciju, tā arī semināru un laboratoriju praktisko darbu veidā, kā arī individuālo 

konsultāciju veidā ar pasniedzējiem, maģistra darbu vadītājiem un konsultantiem.  

Maģistra darba izstrādei tiek veikti patstāvīgi zinātniski un analītiski pētījumi 

saistībā ar darbu tēmu, kas attīsta studējošā zinātnisko domāšanu un zinātniskā darba 

metodikas apguvi, kā arī spēju izvērtēt padarīto, salīdzinot to ar jaunākajiem literatūras 

datiem. 

Pēdējā laikā arvien biežāk darbu vadīšanā un praktisko iemaņu pieredzes nodošanā tiek 

piesaistīti doktoranti, kuru promocijas darbu tēmas ir tuvas konsultējamajam maģistra 



darbam, vai arī maģistra darbs ir daļa no promocijas darba, piem., doktorants K.Māliņš – 

zinātniskais vadītājs bakalaura programmas studenta J.Brinka darbam. 

Lekcijās studentiem pieejami drukāti izdales materiāli (vai to elektroniskās formas, kuras 

atrodas pie pasniedzēja vai ievietotas ORTUS vidē). Tiek izmantoti multimēdiju, 

grafoprojekciju, eksperimentu demonstrējumi, kā arī interaktīvā tāfele. Mācībspēki 

izmanto atšķirīgas pasniegšanas metodes, lai tādējādi veiksmīgāk piesaistītu studējošo 

uzmanību lekciju laikā. Pārskata posmā renovēta 356. auditorija. Modernās datortehnikas 

izmantošana atvieglo pasniedzēja pasniegšanas procesu, kā arī dod iespēju studentiem 

interaktīvi iesaistīties diskusijās un darbā nodarbību laikā. 

Saskaņā ar 30.03.2009. gada RTU senāta lēmumu (protokols Nr. 530) „Par 

Studiju priekšmetu reģistra nolikumu” pārskata posma II semestra laikā veikts apjomīgs 

darbs Studiju priekšmetu reģistra izveidē RTU portāla ORTUS E-studiju vidē, – 

atbilstoši Eiropas vienotajam stilam un RTU Senāta lēmumam izveidoti un RTU Studiju 

daļā jau pārapstiprināti vairāki dotā līmeņa programmas priekšmeti, kuri tika realizēti 

pārskata periodā. Līdz ar šī lēmuma realizēšanu, studējošajiem ir iespēja iepazīties ar 

sekojošā priekšmeta pārbaudes veidu, prasībām, programmu, literatūru, kā arī ar 

realizēšanas kārtību, kas ievērojami atvieglo studijas. 

Saskaņā ar RTU Senāta lēmumu, lai nodrošinātu vienotas RTU studiju 

noslēguma darbu plaģiātisma kontroles sistēmas izveidi, sākot no 2010./2011. studiju 

gada pavasara semestra, studiju noslēguma darbu - kvalifikācijas darbs, visu veidu 

bakalaura vai maģistra darbs, inženierprojekts, diplomprojekts, diplomdarbs - 

elektronisko versiju iesniegšana un glabāšana ORTUS sistēmā ir obligāta visiem RTU 

studējošajiem. 

Studējošie piedalās semināros, kuros tiek apspriesti jaunākie pētījumu rezultāti, ziņots 

par redzēto un dzirdēto starptautiskajās konferencēs, kā arī dota iespēja ziņot gan par 

jaunāko zinātniskajā literatūrā izlasīto, gan par saviem pētījumiem – īpaši jāatzīmē 

priekšmets ĶNF 607 Zinātniskie semināri, kurā studējošie gatavo prezentācijas par 

savas tēmas pētījumiem un izklāsta tās studiju biedriem un pasniedzējam. 

Studiju programmas ietvaros notiek cieša sadarbība ar zinātniskajiem institūtiem un 

nozares uzņēmumiem – LOSI, Koksnes Ķīmijas institūtu, Latvijas Vides Ģeoloģijas un 

Meteoroloģijas aģentūras Vides laboratoriju un A/S Rīgas Ūdens Apvienoto Ūdens 

kvalitātes laboratoriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūtus „BIOR”, LATSERT, Grindex, Biolar, Olainfarm, un citiem, ar kuru 

speciālistu konsultāciju palīdzību tiek izstrādāti studiju darbi par uzņēmumu 

interesējošām tēmām. 

 

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze 

Studiju programma “Ķīmija” pamatā tiek realizēta RTU MĶF institūtu, profesora grupu 

un katedru telpās, izmantojot šo struktūrvienību iekārtas, aparatūru, aprīkojumu un 

materiālus.  

Programmas īstenošanā piedalās sekojošas MĶF struktūrvienības: 

 Polimērmateriālu institūts,  

 Tehniskās fizikas institūts,  

 Silikātu materiālu institūts,  



 Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas 

katedra, 

 Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs, 

 Biomateriālu un biomehānikas institūts,  

 Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs,  

 Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedra,  

 Lietišķās ķīmijas institūts,  

 Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģiju katedra,  

 Degvielu ķīmijas zinātniskais centrs,  

 Ķīmijas katedra,  

 Materiālu sintēzes un tehnoloģijas centrs.  

Pārskata posmā izveidotas divi jauni institūti, kuri arī piedalās programmas realizācijā: 

 RTU Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas institūts (29.03.2010. RTU Senāta 

lēmums, protokols Nr. 541), direktore – prof. Līga Bērziņa-Cimdiņa; 

 RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts ((29.03.2010. RTU Senāta 

lēmums, protokols Nr. 539), direktors – asoc.prof. Māris Turks. 

Atsevišķu speciālo priekšmetu apmācību nodrošina citas RTU struktūrvienības. Par 

programmas realizāciju atbild Lietišķās ķīmijas institūts. 

 2010./2011. mācību gada laikā fakultātē notikuši arī uzlabojumi mācību procesa 

nodrošināšanā un modernizācijā. Jau iepriekšējā atskaites posmā atjaunotas, aprīkotas ar 

stacionārajām datorprojekcijas iekārtām, dokumentu kameru u.c. demo-tehniku un 

apgādātas ar jaunām mēbelēm un uzlabotas vairākas auditoriju telpas, kuras tiek 

izmantotas studiju programmas realizācijā: Āzenes 14/24 213., 320. Par pamatdarbības 

budžetu veikti remonti Lietišķās Ķīmijas institūta telpās 316. un 312. Minētajās telpās 

atrodas Vipārīgās ķīmijas laboratorija, kurā tiek apmācīti programmas 1. un 2. kursa 

studenti, kā arī neķīmijas specialitāšu studenti, kuri apgūst Vispārīgās ķīmijas un 

Inženierķīmijas kursus. Remontdarbi pabeigti arī 444. telpā, kurā atrodas Degvielu 

ķīmijas zinātniskais centrs. 

 

     
 

1. att. Spektroskopijas laboratorija, kurā izvietots spektrometrs Analyst 200. 

 

Laboratorijas un praktisko darbu realizēšanai mācību darbam aprīkotas 

modernas laboratoriju telpas, kurās atrodas atbilstoša aparatūra, piemēram, 2008. gadā 



iegādātais atomu absorbcijas spektrometrs Analyst 200 (skat. 1. att.) tiek izmantots 

priekšmeta „ĶVĶ 502 Molekulārā spektroskopija laboratoriju darbu daļā. 

 Personīgo datoru lietotāju ērtībām visās fakultātes telpās ir pieejams bezvadu 

interneta pieslēgums. Nodrošināta pieeja priekšmetu saturam un to prasībām e-vidē. Tas 

dod iespēju visiem interesentiem piekļūt nepieciešamajiem informācijas avotiem.  

 MĶF akadēmiskais personāls pārskata posmā izstrādājis vairākus metodiskos 

materiālus laboratorijas darbu veikšanai; elektroniskos mācību materiālus e-studiju videi; 

vairumam priekšmetu lekciju konspekti sagatavoti elektroniskā formā, kas atvieglo 

studentiem sekot līdzi lekciju saturam un studiju procesam (skat. 6. sadaļu). 

 Speciālā (profesionālā) mācību literatūra un periodika, kā arī datu bāze Beilstein 

Crossfire studentiem pieejama MĶF bibliotēkā; RTU bibliotēkā (kā arī uz visiem RTU 

datoriem) bija pieejama datu bāze ScienceDirect, arī noteiktu laiku bibliotēkā pieejamas 

citas zinātniskās datu bāzes, piemēram, no 16.01.- 16.02.2011. bija pieejama pētnieciskās 

literatūras bibliogrāfiskā datu bāze SCOPUS (izdevējs Elsevier). 2010./2011.m.g. 

fakultātes struktūrvienības par saviem līdzekļiem ir iegādājušās vairākas mācību un 

zinātniskās grāmatas. Bibliotēkā un lasītavā studenti var strādāt arī ar jauniegādātajiem 

mācību un zinātniskās literatūras izdevumiem un periodiskiem izdevumiem, studentiem ir 

pieejamas RTU Bibliotēkā atrodamās datu bāzes – IOP (Institute of Physics), Mācību 

materiālu repozitorijs MERLOT, Latvijas Standartu datu bāze (pieejama līdz 2011. gada 

beigām), World Scientific Publishing Group žurnālu datubāze, Ebrary - e-grāmatu 

pilntekstu datubāze, kā arī ScienceDirect un SpringerLink datu bāzes, kas nodrošina 

piekļuvi jaunākajiem zinātniskajiem rakstiem un palīdz studentiem sagatavot literatūras 

apskatu studiju darbiem. 

 

 
 

2. att. Hromatogrāfijas laboratorija, kurā izvietots hromotogrāfs GC – 2010 Plus 

Pārskata posmā programmu realizējošās struktūrvienības iegādājušās sekojošu 

aparatūru, kas, līdztekus zinātniskajam darbam, izmantojama arī mācību procesa 

realizēšanā, piemēram, studiju darbu izstrādē: 

https://ortus.rtu.lv/render.userLayoutRootNode.target.u26966l1n48.uP?pltc_target=339624.u26966l1n48&pltc_type=RENDER&pltp_id=1667&pltp_action=article#u26966l1n48
https://ortus.rtu.lv/render.userLayoutRootNode.target.u26966l1n48.uP?pltc_target=339624.u26966l1n48&pltc_type=RENDER&pltp_id=1077&pltp_action=article#u26966l1n48
https://ortus.rtu.lv/render.userLayoutRootNode.target.u26966l1n48.uP?pltc_target=339624.u26966l1n48&pltc_type=RENDER&pltp_id=1077&pltp_action=article#u26966l1n48


Pārskata posmā programmu realizējošās struktūrvienības iegādājušās sekojošu 

aparatūru, kas, līdztekus zinātniskajam darbam, izmantojama arī mācību procesa 

realizēšanā, piemēram, studiju darbu izstrādē: 

 Pārneses līnija FT-IR spektrometra un Spectrum 100 un STA 6000 – 9557.38 Ls 

 Pirolīzes sistēma: Pyroprobe – 5200 –     19 000.00 Ls 

 Gāzu hromotogrāfs: GC – 2010 Plus –       20748.00 Ls 

Līdz ar finansējuma samazināšanos radušās problēmas ar jaunas aparatūras iegādi un 

esošās uzturēšanu. 

 

3.4. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Studējošie tradicionāli tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskā darbā atbilstoši viņu 

maģistra darba tematikai un zinātniskajām interesēm. Pārskata periodā studiju 

programmas studējošie strādājuši pie savu maģistru darba tēmām, kuras daļai studējošo ir 

bakalaura darba turpinājums, bet atsevišķiem studējošajiem – jaunas, atbilstošas to 

interesēm.  

Par aktīvu studējošo iesaistīšanu zinātniskajā darbībā liecina maģistrantu 

piedalīšanās zinātniskajos projektos. To tēmas un vadītāji apkopoti 2. tabulā. 

 

1. tabula. 

Maģistrantu līdzdalība zinātniskajos projektos 
 

Projekts/tēma Students Zinātniskais 

vadītājs 

1. Programmas „Inovatīvas enerģijas 

resursu ieguves un izmantošanas 

tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju 

nodrošināšana ar atjaunojamiem 

energoresursiem, atbalsta pasākumi 

vides un klimata degradācijas 

ierobežošanai” projekts 

„Daudzfunkcionālie materiāli 

starojumu enerģijas konvertēšanai, 

informācijas rakstam, uzglabāšanai, 

pārnesei un pārveidošanai, un to 

efektīviem pielietojumiem zinātņu 

ietilpīgās ierīcēs” 

G.Bērziņa 

 

Prof. V.Kampars 

Programmas „Inovatīvu 

daudzfunkcionālu materiālu, 

signālapstrādes un informātikas 

tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem 

zinātņu ietilpīgiem produktiem” 

projekts „Biomasas gāzifikācijas un 

degvielu ražošanastehnoloģiju un to 

praktiskās pielietojamības izpēte 

Latvijas apstākļos” 

E.Golubeva 

G.Bērziņa 

Prof. V.Kampars. 



„Ftalocianīnu sintēze un izpēte 

fotojūtīgiem organiskajiem 

elementiem” 

T.Rusakova Vad.pētn. M.Roze 

Jaunas struktūras un metodes 

organisko gaismu emitējošo diožu 

materiālu sintēzē /New structures and 

methods of synthesis of the materials 

for organic light emitting diode/ 

(Taivānas-Latvijas-Lietuvas 

sadarbības projekts) 

R.Mūrnieks Prof. V.Kampars 

Polimēru elektro-optiskā modulatora 

prototipa izstrāde. 

2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VI

A/051 

T.Kriviča 

L.Vesjolaja 

I.Mihailovs 

J.Sirotkina 

Prof. V.Kampars 

Nanostrukturēti katalizatori un 

tehnloģijas biodīzeļdegvielas 

ražošanā. Nr. 

2010/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIA/08
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O.Stepanova 

 

Prof. V.Kampars 

 

Par studentu aktīvu zinātnisko darbu pārskata posmā liecina līdzdalība gan studentu 

zinātniskajās konferencēs, gan arī starptautiskās konferencēs: 

 

 RTU 52. starptautiskā zinātniskā konference, 2010. g.15. oktobris, Rīga: 

 

1. A. Pāže, M. Puķe, B. Spince, J. Zandersons (RTU, Latvijas Koksnes ķīmijas institūts) 

Levoglikozāna iegūšanas procesa analītiskā kontrole 

2. M. Rutkis, V. Kampars (RTU) Organisko NLO materiālu dizaina stratēģija – 

paradigmu vēsture un nākones perspektīvas 

3. G. Bērziņa, V. Kampars (RTU) Protonēšanās un H – saišu ietekme uz DMABI analogu 

elektronu spektriem 

4. L. Bērziņa, V. Krilova, D. Jakovļevs (RTU) Molekulārā sorbenta funkcionalizācija un 

tās ietekme uz polāro savienojumu sorbciju 

5. S. Čornaja, L. Kuļikova, V. Serga, V. Kampars, K. Dubencovs, S. Žižkuna, O. 

Muravjova  (RTU) Jaunie uznestie Pd katalizatori glicerīnskābes selektīvai iegūšanai 

6. SS..  Čornaja, S. Žižkuna, O. Muravjova,, V. Kampars, J. Grabis, D. Jankoviča, R. 

Kampare, K. Dubencovs (RTU) Glicerīnskābes iegūšanas metode un iznestie zelta 

katalizatori tās realizācijai 

7. S. Janceva, T. Dižbite, U. Spulle, L. Kļaviņš (RTU, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas 

institūts) Kondensēto tanīnu izolēšana un to  testēšana videi draudzīgo adhezīvu 

iegūšanai 

8. A. Kovaļovs, Ē. Bizdēna, M. Turks (RTU). 2,6-Diazidopurīna nukleozīdu sintēze un 

reakcijas ar alkīniem 

9. A. Lends, E. Liepiņš, P. Trapencieris,  Dz. Zariņa, M. Katkevičs, C. Supuruan, A. 

Maresca, A. Scozzafava (RTU, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) Oglekļa 

anhidrāžu selektīvais dokings 



 

 RTU studentu zinātniskā konference, 2011. gada 28. aprīlī: 

 Aigars PĀŽE, 2. kursa maģistrants 

“Pirolīzes produktu iznākums atkarībā no katalizatora koncentrācijas celolignīnā” 

Zinātniskais vadītājs Dr. sc. ing., pētn. J. Rižikovs. (LV KĶI) 

 Jānis BRINKS, 3. kursa bakalaurants 

“Taukskābju esterifikācija rapšu eļļas maisījumā sērskābes klātbūtnē” 

Zinātniskie vadītāji: Mg. sc. ing., pētn. K. Māliņš, Dr. habil. chem., prof. V.Kampars. 

 Elga IVDRE, 4. kursa bakalaurante 

„Rapšu eļļas oksidatīvās stabilitātes uzlabošana ar miežu graudu ekstraktiem” 

Zinātniskie vadītāji: Dr. chem., prof. M. Jure, Mg. sc., pētn. M. Strēle.  

 Olga MURAVJOVA, 1. kursa maģistrante 

„Glicerīnskābes iegūšanas metode uznesto zelta katalizatoru klātbūtnē” 

Zinātniskā vadītāja Dr. chem., prof. S.Čornaja. 

 

Taču līdz ar finansējuma samazināšanos mācībspēkiem un studentiem ir grūtības nosegt 

dalības maksu un citus izdevumus, kas nepieciešami dalībai ārzemju starptautisko 

konferenču apmeklējumam. 

 Objektīvs zinātniskā darba un līdz ar to studiju procesa sasaistes ar zinātnisko 

darbu novērtēšanas kritērijs ir zinātniskās publikācijas. Daudzi studenti strādā nozares 

vadošajās Latvijas zinātniskajās iestādēs – Organiskās sintēzes institūtā, Koksnes ķīmijas 

institūtā – vai uzņēmuma „Grindeks” pētnieciskajā laboratorijā, vai veic savus pētījumus 

akreditētās laboratorijās ar augstu tehnisko nodrošinājumu - Latvijas Vides Ģeoloģijas un 

Meteoroloģijas Aģentūras Vides laboratorijā, LATSERT, Latvijas Restaurācijas centra 

bibliotēkā, Muzeju un arhīvu restaurācijas laboratorijā, Latvijas Organiskās Sintēzes 

institūtā un Latvijas Koksnes Ķīmijas institūtā 

  

Šīs sadarbības rezultātā tapušas virkne zinātnisko publikāciju: 

 Raksti konferenču rakstu krājumos: 

 Cornaja S., Kulikova L., Serga V., Kampars V., Dubencovs K., Zizkuna S., 

Muravjova O. Novel PD Supported Catalysts for Glyceric Acid Selective 

Production // The int. Conf. on Functional Materials and Nanotechnologies 2010, 

Latvija, Riga,  March 16-19, 2010. 

 S..Čornaja, L.Kuļikova, V.Serga, V.Kampars, K.Dubencovs,  S.Žižkuna, 

O.Muravjova. Novel Extractive-Pyrolytic Method for Heterogeneous Supported 

Palladium Catalyst Synthesis. Functional materials and nanotechnologies 2011, 

International conference, Institute of Solid State Physics University of Latvia, 

Riga, 20011, April 5-8, PO-167, 260. 

 S..Čornaja, V.Kampars, J.Grabis, D.Jankoviča,  S.Žižkuna, O.Muravjova, 

K.Dubencovs. The Method of Glyceric Acid Preparation and Gold Supported 

Catalysts for its Realization. Functional materials and nanotechnologies 2011, 

International conference, Institute of Solid State Physics University of Latvia, 

Riga, 20011, April 5-8, PO-182, 275. 

 K.Māliņš, V.Kampars, J.Brinks, T.Rusakova, Z.Šustere. Rapšu eļļas metilesteru 

iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori nātrija metilāta 

katalīzes apstākļos. Daugavpils Universitāte 53. Jauno zinātnieku konferences 



rakstu krājums; Daugavpils, Latvija, 13–15 Aprīlis, 2011. (pieņemts 

publicēšanai). 

 J.Brinks, K.Māliņš, V.Kampars. Taukskābju esterifikācija sērskābes klātbūtnē. 

RTU 52. studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes; Rīga, Latvija, 2011. 

(pieņemts publicēšanai). 

 K.Malins, V.Kampars, J.Brinks, T.Rusakova. Esterification offatty acids in 

presence of sulfuric acid. RTU 52. Starptautiskāzinātniskā conference; Rīga, 

Latvija, 2011. (pieņemts publicēšanai). 

 K.Māliņš, T.Rusakova, V.Kampars, J.Brinks. Brīvo taukskābju un ūdens satura 

ietekme uz rapšu eļļas pāresterifikācijas procesu. Apvienotais pasaules latviešu 

zinātnieku III un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā 

identitāte”; Rīga, Latvija, 2011. (pieņemts publicēšanai). 

 

 

 Publikācijas zinātniskajos žurnālos: 

 K.Māliņš, V.Kampars, K.Spalvis, Zane Šustere, J.Brinks. Rapšu eļļas etilesteru 

iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori kālija hidroksīda 

katalīzes apstākļos. RTU MLĶF zinātniskie raksti, 2011, 1(23), 77–82. 

 K.Māliņš, V.Kampars, T.Rusakova, J.Brinks, Z.Šustere. Rapšu eļļas metilesteru 

iegūšanas reakcijas ātrumu un esteru saturu ietekmējošie faktori kālija hidroksīda 

katalīzes apstākļos. RTU MLĶF zinātniskie raksti, 2011. (pieņemts publicēšanai). 

 K.Māliņš, V.Kampars, T.Rusakova, Z.Šustere, J.Brinks. The factors affecting the 

rate of formation and the content of rapeseed oil methyl esters by using sodium 

hydroxide as catalyst. Latvijas ķīmijas žurnāls, 2011, 1(2), 85-92. 

 Kreicberga J., Laipniece L., Berzina G., Kampars V. Synthesis of Pyridinium 

Betaine Azo Chromophores // Chemistry of Heterocyclic Compounds . − No. 4 

(2010), pp. 550-551. 

 Kreicberga J., Laipniece L., Berzina G., Kampars V. Synthesis of Pyridinium 

Betaine Azo Chromophores // Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii . − Vol. 46, 

No. 4 (2010), pp. 438-444. 

 Māliņš K., Rusakova T., Kampars V., Šustere Z. The Factors Affecting the Rate 

of Formation and the Content of Rapeseed Oil Methyl Esters by Using Sodium 

Methylate as Catalyst // Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. −  (2010), 1.-

10. lpp. 

 

 

3.5. Starp augstskolu un starptautiskā sadarbība 

MĶF ir plaša zinātniskā sadarbība ar Latvijas universitātēm un ar universitātēm 

vairāk kā 30 ārvalstīs. Ir kontakti ar ārzemju zinātniskām iestādēm un uzņēmumiem 

starptautisku projektu ietvaros. Ārzemju universitātēs stažējas pasniedzēji un studenti. 

Palielinājusies studentu interese par ERASMUS apmaiņas programmas iespējām 

– vairāki studenti izmantojuši iespēju pieteikties studijām citās Eiropas augstskolās – 

pārskata posmā 2 programmas 1. kursa studenti izturēja konkursu uz ERASMUS 

studentu apmaiņas stipendijām: Sergejs Katušenoks un Jūlija Moskaļuka, kuri 2011. 

gada pavasarī mācījās Čehijā, Pardubices universitātē. 



Divus mēnešus lekcijas priekšmetā „Organiskās sintēzes metožu izmeklētas 

nodaļas” 4. kursa studentiem, maģistrantiem un LU studentiem lasīja Mičiganas Valsts 

universitātes (Ann Arbora, ASV) profesors Edvīns Vedējs. 

Notiek arī sadarbība Erasmus studentu apmaiņas procesā – MLĶF tiek vadīti 

kursi angļu valodā, piem., priekšmetu ĶNF 503 Vides ķīmija un tehnoloģija izvēlējās 

Malagas universitātes inženieru programmas studējošais, kurš pēc kursa noklausīšanās 

veiksmīgi sagatavoja un aizstāvēja studiju darbu „Solar Photovoltlaiks” 

Tāpat jāpiemin no citām zinātniskajām iestādēm pieaicinātie ķīmijas speciālisti, 

kas iesaistīti programmas realizēšanā, kuru vadībā studenti var saņemt izcilas 

profesionālas zināšanas gan klausoties viņu lekcijas, gan izstrādājot viņu vadībā studiju 

darbus: Dr.chem. M.Katkēvičs (LU), Dr.chem, asoc.prof. A.Mišņevs, Dr.chem 

E.Liepiņš un Dr.chem. S.Beļakovss (LOSI), Dr.chem. B.Andersons, Dr.ing. A.Zaķis, 

Dr. ing. J.Žūriņš (Latvijas koksnes ķīmijas institūts), Dr.chem. U.Žilinskis, Dr.ing. 

M.Vaivada (LVĢMC Vides laboratorija) u.c.  
 

Vēl jāatzīmē sekojošas universitātes ārzemēs un Latvijā, ar kurām notiek veiksmīga 

sadarbība:  

 Kaseles Universitāte, Institut fur Werkstofftechnik-Kunstoff und 

Recyclingtechnik (Mašīnbūves, polimēru un reciklēšanas tehnoloģiju institūts) - 

sadarbība zinātniskā un metodiskā darba ietvaros;  

 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Fizikālās Enerģētikas institūts, 

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts un Latvija Valsts Koksnes ķīmijas institūts, 

kā arī Latvijas Organiskās Sintēzes institūts. 
 

 

 

3.6. Sadarbība ar darba devējiem 

MĶF darbojas Padomnieku Konvents, kura sēdēs kopā ar darba devējiem tiek apspriestas 

nepieciešamās izmaiņas studiju programmās, tiek uzklausīti darba devēju ieteikumi. 

MĶF veic darba devēju aptauju par studiju programmu, tās vērtējumu, kā arī 

ieteikumiem programmas un absolventu kvalifikācijas uzlabošanai. Darba devēju 

aptaujas rezultātos kā priekšrocība tiek uzskatīta sadarbība ar uzņēmumiem, piem. AS 

Grindeks, un LOSI, kā arī LVĢMA Vides laboratoriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”, AS Valmieras stikla šķiedra. Laba 

sadarbība uzņēmumiem bijusi ar mācībspēkiem: V.Kamparu, M.Drilli, V.Kokaru, 

I.Rozenštrauhu. No uzņēmumu puses izteikts piedāvājums sadarboties darbu izstrādē par 

uzņēmumu interesējošām tēmām. 

 

Praktiskās darba iemaņas studenti var apgūt uzņēmumos AS “Olainfarm”, 

“Grindeks”, “Brocēni”, “Kvadra”, Koksnes ķīmijas institūts, LOSI, Latvijas muitas 

laboratorijas, LATSERT, a/s Valmieras Stikla Šķiedra, Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

u.c. uzņēmumos un akreditētajās laboratorijās.  

Darba devēji piedalās studiju programmu satura pilnveidē, mācību procesa realizācijā un 

studentu praktisko iemaņu nostiprināšanā. Piemēram, jau 3.1 sadaļā minētā ESF projekta 

ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Koksnes Ķīmijas institūta speciālistu grupu un LOSI prof. 

E.Liepiņu, prof. V.Lūsi un doc. E.Sūnu pilnveidoti un elektroniski izstrādāti lekciju 



kursi – ĶVĶ 225 Koksnes ķīmija un ĶOĶ 527 Kodolmagnētiskās rezonanses 

spektroskopija, kā arī notiek sadarbība ar šīm institūcijām studiju programmas 

realizēšanā, piem. kurss Ķoksnes ķīmija tiek realizēts Koksnes Ķīmijas institūtā (prof. 

B.Andersons), bet kurss Sintētiskā organiskā ķīmija – LOSI (prof. E.Liepiņš). 

 

 
4. STUDĒJOŠO MĀCĪBU SASNIEGUMU (ZINĀŠANU, PRASMJU, IEMAŅU 

UN ATTIEKSMJU) VĒRTĒŠANA 

 

Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar mācību gadam 

apstiprinātajiem studiju plāniem. Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību 

priekšmeta atbildīgais pieteicējs, pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta 

aprakstu un programmu. Eksāmenu jautājumi ir izveidoti tā, lai students, tos sagatavojis, 

būtu pilnībā apguvis mācību priekšmeta saturu.   

Studenti eksāmenus kārto rakstiski, atbilstoši 17.12.01. apstiprinātajam nolikumam „Par 

eksāmenu kārtošanu RTU”. Programmā noteiktie pārbaudījumi ļauj iegūt pilnīgu 

pārliecību par katra studējošā zināšanu un prasmju līmeni, kā arī izvērtēt to attīstības 

dinamiku ilgākā periodā.  

MĶF studējošo zināšanu, iemaņu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas 

vienotajai studiju rezultātu vērtējumu 10 baļļu sistēmai. Sekmīgie studenti var saņemt 

stipendijas saskaņā ar RTU 2011. gada 27. jūnija Senāta sēdes (protokols Nr.551) 

lēmumu  “Par stipendiju piešķiršanas nolikumu”.  

 Labākajiem studentiem mācību gada 1. semestrī tika piešķirtas stipendijas no 

valsts budžeta 70 Ls apjomā laikā no 01.09.2011 līdz 31.01.2011. studiju programmas  

sekmīgākajiem studentiem – 2. kursā: - Pāžem Aigaram, bet 2. semestrī – laikā no 

01.02.11. līdz 30.06.11. tika piešķirtas valsts budžeta stipendijas 70 Ls apjomā labākās 

sekmes uzrādījušajiem studentiem: Grigeļei Olgai, Sproģei Elīnai un Pāžem Aigaram.  

Liels atbalsts maģistrantūras studentiem ir ESF līdzfinansētā projekta „atbalsts RTU 

maģistra studiju programmu īstenošanai” Nr.2009./1DP/1.1.2.1./09/PIAA/VIAA/005. 

Pārskata posmā šīs stipendijas piešķirtas studentēm Bērziņai Gunai un Kalniņai Dacei. 

 

 

 

5. STUDĒJOŠIE 

Lai imatrikulētu studējošos programmā, tiem jābūt sekmīgi pabeigušam - 

akadēmiskās pamatstudijas ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas vai materiālzinātņu 

programmā. 

Studējošo interešu diapazonu raksturo pirmkārt programmas noslēguma 

pārbaudījuma – maģistra darba – aizstāvēšanas rezultāti. No darbu tēmu saraksta 

redzams, ka to tematika ir ļoti plaša un akadēmiskā izpēte un risinājumi ir aktuāli 

mūsdienām. Pārskata periodā maģistra darbus aizstāvējuši sekojoši studenti, iegūstot 

inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu ķīmijā (22.06.2010.g., protokola Nr. 10-03) 

(skat. 3.tabulu). 

 



3. tabula 

Aizstāvēto maģistru darbu tēmas, vadītāji un vērtējums 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 
Maģistra darba tēma Vadītājs 

Vērtēju

ms 

1. Olga 

Grigeļe 

Kopējā slāpekļa, fosfora un nitrātu 

noteikšanas metožu izvērtēšana 

ūdens paraugu testēšanā 

Dr.chem., asoc. prof., 

M.Drille; 

LVĢMC 

laboratorijas vadītāja 

M.Vaivada 

ļoti labi 

2. Olga 

Mihailova 

Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu 

satura noteikšana gaisa paraugos ar 

gāzu 

hromatogrāfijas/masspektroskopijas 

analīzes metodi 

 Dr. chem., asoc.prof.  

M.Drille; 

Dr.chem.  

V.Žilinskis 

ļoti labi 

3. Aija 

Dreimane 

Atšķirīgu vara un tā sakausējumu 

apsudrabošanas metodes 

Dr.chem.,asoc.prof. 

M.Drille 

Dr.ing,asoc.prof.. 

M.Dzenis 

izcili 

4. Dace 

Kalniņa 

Dekoratīvo un aizsargpārklājumu 

izveidošana uz vara un vara 

sakausējumiem 

Dr. ing., asoc.prof. 

M.Dzenis 
teicami 

5. Sanita 

Skudra 
Lignīns no finiera ražošanas koksnes 

hidrotermiskās apstrādes 

modeļšķīduma, tā īpašības un 

modificēšana 

Dr.sc.ing.,prof. 

S.Reihmane 

Dr.chem. G.Šuļga 

izcili 

6. Pāže Aigars  Levoglukozāna (1,6-anhidro-B-D-

glikopiranozes) iegūšana no 

celulozes un lignocelulozes ātrajā 

termolīzē pārkarsēta tvaika vidē 

Dr.sc.ing. J.Rižikovs; 

Dr.sc.ing., asoc.prof. 

M.Dzenis 

teicami 

 

Studējošu valsts apmaksāto studiju vietu skaits ir atbilstošs līgumam par valsts finansēto 

studiju vietu skaitu starp RTU un LR IZM. 2009./2010. Kopā uz studiju gada 1. 

septembri maģistru studiju programmā „Ķīmija” bija ieskaitīti 22 maģistranti, no kuriem 

studiju gada laikā netika atskaitīts neviens students, bet 4 studenti devās akadēmiskajā 

atvaļinājumā slimības vai ģimenes apstākļu dēļ. Daudzi studējošie iesaistījušies 

apmaksātā darbā, jo samazinātā mācību finansējuma dēļ tiem nav dota iespēja saņemt 

valsts budžeta stipendiju, taču darba attiecības veiksmīgi apvienotas ar studijām 

programmā. Daudzi darbu apvienojuši ar studiju darba izstrādi, piemēram, O.Grigeļe un 

O.Mihailova savus maģistra darbus izstrādāja Latvijas Vides Ģeoloģijas un 

Meteoroloģijas Centra Vides laboratorijā,  A.Pāže - Latvijas Koksnes Ķīmijas  institūtā 

bet A.Dreimane – Latvijas Valsts Vēstures muzeja Restaurācijas laboratorijā (skat. 3. 

tab.). 



 Studējošo sekmība un interese par studijām kopumā ir pieaugusi. To var 

skaidrot ar motivācijas pieaugumu, uzlabojoties zinātnes materiālajai bāzei, kā arī 

pilnveidojoties studiju priekšmetu pasniegšanas metodikai.  

To var secināt pēc aizstāvēto maģistra darbu vērtējumiem (skat. 3. tabulu), kuros nav 

zemākas atzīmes par „ļoti labi”, bet 2 maģistranti pat novērtēti ar augstāko vērtējumu 

„izcili”, kas liecina par viņu augsto sagatavotības zinātnisko līmeni specialitātē. 

 

4. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā „Ķīmija” 2009./2010. m.g. 

 

 

Kurss 

Studējošo skaits 

uz 

01.09.2009. 

Atskaitīto 

studentu skaits uz 

01.09.2010. 

Akadēmiskajā 

atvaļinājumā 

1. 11 - 2 

2. 9 - 1 

Kopā 19 - 3 

 

Studējošo skaits salīdzinājumā ar 2009./2010. mācību gadu ir palielinājies no 19 

uz 22 studentiem (skat. 4. un 5. tabulas). Pirmajā kursā uzņemto studentu skaits ir lielāks, 

jo klāt pienākuši 4 studenti, kuri pabeiguši bakalaura programmas citās struktūrvienībās, 

tai skaitā arī LU Ķīmijas studiju programmu. Tā kā LU Ķīmijas studiju programma 

vairāk vērsta uz studentu sagatavošanu mācībspēku darbam, bet RTU piedāvā vairāk 

praktiskā darba iemaņas zinātnes jomā, tad studenti izvēlas sev piemērotāko virzienu 

saskaņā ar savām vēlmēm. Turpmāko studiju laikā studenti bieži vien vai nu pāriet uz 

citām studiju programmām, vai arī pārtrauc mācības augstskolā, jo nevar savienot darbu 

iztikas pelnīšanai ar mācībām augstskolā. Taču atskaitīto studentu nav, bet arī 

akadēmiskajā atvaļinājumā aizgājušo skaits ir  4 – vai nu ģimenes apstākļu, vai slimības 

dēļ. Absolventu skaits ir 6 (skat.5. tabulu). Tas saistīts ar studējošo mēģinājumiem atrast 

darbu, lai nodrošinātu sev iztikas līdzekļus, taču pēc tam atgrieztos un turpinātu mācības, 

piemēram, A. Dreimane aizstāvēja maģistra darbu pārskata posmā atgriezusies no 

akadēmiskā atvaļinājuma, kas bija saistīts ar darba apstākļiem. 

 

5.tabula.  

Studējošo skaits studiju programmā „Ķīmija” 2010./2011. m.g. 

 

 

Kurss 

Studējošo skaits 

uz 

01.09.2010. 

Atskaitīto 

studentu skaits uz 

01.09.2011. 

Akadēmiskajā 

atvaļinājumā 

1. 13 - - 

2. 9 - 4 

Kopā 22 - 4 

 

 

Studenti aktīvi palīdz fakultātes vadībai dažādu pasākumu (piemēram, izlaidumu, 

salidojumu, atvērto durvju dienu, izstāžu un mācību ekskursiju) organizēšanā, piedalās 

Uzņemšanas komisijas darbā, palīdz pasniedzējiem darbā ar jaunāko kursu studentiem, 



paši organizē pasākumus skolniekiem, studentiem un pasniedzējiem (Ķīmiķu dienas, 

skolnieku ķīmijas olimpiāde, sporta pasākumi, u.c.), noformē MĶF stendus. Ķīmiķu 

dienu ietvaros Studentu pašpārvalde veica studentu aptauju, lai noskaidrotu labākos 

pasniedzējus (dažādās nominācijās).  

Studentu pārstāvji darbojas MĶF stipendiju komisijā, Domē un RTU Senātā (abos 

pēdējos – 20% pārstāvniecība). 

 

 Arī 2010./2011.m.g. tika organizēta studentu aptauja par programmu kopumā 

(absolventu aptauja), bet ziemas un vasaras sesiju laikā - par apgūtajiem fakultātes studiju 

priekšmetiem. Anketas glabājas pie atbildīgā pasniedzēja, kurš arī dod aptaujas rezultātu 

apkopojumu. Šie anketu rezultāti un studentu domas tiek apkopotas un darītas zināmas 

mācībspēkiem izvērtēšanai. 

 

Maģistra studiju programmas “Ķīmija” vērtējums no studējošo un programmas 

absolventu viedokļa 

Studentu vērtējums – programma visumā atbilst nosaukumam un maģistra studiju 

līmenim, taču varētu apgūt daudzveidīgākas studijas – varētu būt vairāk un 

daudzveidīgāku izvēles priekšmetu, piemēram, studenti, kuri savus studiju darbus 

izstrādā silikātu un augsttemperatūras materiālu jomā, vēlas vairāk izvēles priekšmetus 

šajā jomā, bet organiskās sintēzes novirzienā strādājošie vēlas, lai paplašinātos šī virziena 

izvēles priekšmetu piedāvājums. 

Daži priekšmeti varētu būt pasniegti par vēlu, piemēram, priekšmets Molekulārā 

spektroskopija ir ļoti līdzīgs ar bakalauru programmā apgūto priekšmetu Elektronu un 

svārstību spektroskopija, - tos varētu apvienot, nevis mācīt atkārtoti. Materiālu 

novecošana un aizsardzība tika pasniegts par agru, taču pasniegšanas kvalitāte novērtēta 

ļoti augstu. 

Priekšmets Ķīmisko procesu kinētika pārklājas ar bakalauru programmā apgūto 

Kinētikas un katalīzes pamati, studenti iesaka šos priekšmetus apvienot, paplašināt un 

pasniegt tikai maģistru studiju programmā. 

Augsti novērtēta pasniedzēju S.Čornajas, L.Mālera, M.Kalniņa, M.Dzeņa un M.Turka 

priekšmetu pasniegšanas kvalitāte. 

Izskan arī doma, ka vairāk varētu iekļaut specializējošos priekšmetus izvēlētajā 

virzienā. Vēl maģistru studiju pirmajā semestrī ir par daudz eksāmenu (6 gab.) un par īsu 

sesijas laiks, lai tos nokārtotu sekmīgi. 

 

Katru semestri tiek rīkoti Studiju kvalitātes semināri, kuros studenti savā starpā 

pārrunā studiju procesa trūkumus un iespējas. Ja tiek piedāvāti risinājumi vai izteikti 

būtiski ieteikumi, par to tiek informēta fakultātes vadība.  

Maģistra studiju programmas studējošie aktīvi piedalās MĶF studentu 

pašpārvaldes darbā. 

 

 

Pārskata posmā, atzīmējot svinamās Ķīmiķu dienas (9. – 14. maijā) un 

Starptautisko ķīmijas gadu, Studentu Pārvaldē tika rīkoti dažādi pasākumi, lai 

ieinteresētu gan jaunāko kursu studentus, gan skolniekus – topošos ķīmijas studentus 

aktīvi iesaistīties Studentu Pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, kā arī citos ar fakultāti 



saistītajos pasākumos. Notika erudīcijas konkurss, ziepju vārīšana, ikgadējā ķīmiķu talka, 

kā arī skolēnu diena ar dažādiem interesantiem pasākumiem.  

 

 

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

Maģistra akadēmiskās studiju programmas Ķīmija priekšmetu nodrošinājumā 

kopumā iesaistīti 29 mācību spēki, kuru kvalifikācijas līmenis ir pietiekoši augsts (skat. 6. 

tab.). To sadalījums pēc pasniedzēju pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas, kā arī 

pēc vecuma ir šāds: 

 

6. tabula 

Mācību spēku sadalījums pēc pasniedzēju pedagoģiskās un zinātniskās 

kvalifikācijas un vecuma 

 

Mācību spēku sadalījums pēc pedagoģiskās kvalifikācijas 

Profesori Asociētie profesori Lektori Pētnieki (doktoranti 

un maģistranti) 

8 

 (28 %) 

12 

(41 %) 

2 

(7 %) 

7 

(24%) 

Mācību spēku sadalījums pēc zinātniskās kvalifikācijas 

Habilitētie zinātņu 

doktori Zinātņu doktori Maģistri, 

bakalauri 

Bez akadēmiskā 

grāda 

6 

(22 %) 

14 

(51 %) 

6 

(23 %) 

1 

(4 %) 

Mācību spēku sadalījums pēc vecuma (gadi): 

21-30 41-50 51-60 virs 60 

10 

(33%) 

5 

(17%) 

5 

(17%) 

10 

(33%) 
           

Programmas īstenošanā iesaistīti 8 profesori, no tiem 6 ir habilitētie zinātņu 

doktori, savukārt zinātņu doktoru skaits ir 14, kas liecina par augsto mācībspēku 

kvalifikāciju.  

10 mācībspēki, kas pārskata posmā bija iesaistīti programmas realizēšanā, ir jaunāki par 

30 gadiem un būtiski uzlabo programmas mācībspēku vidējo vecumu, kas kopumā ir 43,9 

gadi. Pozitīvi ir tas, ka priekšmetu pasniegšanā iesaistīti maģistranti un doktoranti – tie 

vai nu vada laboratorijas, vai arī praktiskos darbus, tādējādi paaugstinot savu 

kvalifikāciju, gan arī atvieglo priekšmeta atbildīgā pasniedzēja darbu. Tādi ir doktorante 

Jana Svare, kura iesaistīta asoc. prof. L.Krāģes vadītā priekšmeta ĶST 551 Silikātu 

materiālu ķīmija un tehnoloģija laboratorijas darbu vadīšanā, maģistra programmā 

studējošie Kristīne Lazdoviča - iesaistīta V.Kampara vadītā priekšmeta ĶVĶ502 

Molekulārā spektroskopija praktisko darbu vadīšanā, Zane Šustere – iesaistīta asoc.prof. 

J.Millera vadītā priekšmeta ĶVĶ503 Hromatogrāfija (padziļināts kurss) realizācijā un 

Lauma Laipniece iesaistīta studiju priekšmeta ĶNF 202 „Analītiskā ķīmija” realizācijā. 



Sagaidāms, ka atsevišķi studenti no minētajiem turpmākos gados varētu kļūt par 

pasniedzējiem. 

 Vēl kā pozitīvs moments ir jāatzīmē jauno zinātnieku (jauno doktoru) iesaistīšana 

priekšmetu pasniegšanā, piemēram, priekšmetā ĶPI 419 Polimēru materiālu ķīmija un 

tehnoloģija atbildīgais pasniedzējs prof. M.Kalniņš lekciju sagatavošanā iesaistījis 

doktora programmu „Materiālzinātne” absolventu jauno doktoru Sergeju Gaidukovu, bet 

šī paša priekšmeta laboratorijas vada doktorante Jolanta Staško. 

Tiek realizēta arī prakse iesaistīt pedagoģiskajā darbā kā stundu pasniedzējus 

zinātniekus no vadošajiem nozares uzņēmumiem, augstas klases nozares speciālistus no 

LOSI – Dr.habil.chem. E.Liepiņš, Dr.chem. S.Beļakovs, Dr.chem. J.Lūsis 

Dr.chem.,asoc.prof. A.Mišņevs, Koksnes ķīmijas institūta – Dr.chem. B.Andersons, 

Der.ing. A.Zaķis, LVĢMC – Dr.ing. M.Vaivada, Dr.chem. U.Žilinskis, Olainfarm un 

citiem uzņēmumiem atsevišķu lekciju pasniegšanā vai arī lekciju kursu sagatavošanā.  

Pārskata periodā RTU profesores nosaukums piešķirts MLĶF profesorei Svetlanai 

Čornajai (MLĶF Domes 2010. gada 28. oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.3). RTU 

Goda darbinieka nosaukums piešķirts MLĶF prof. Ivaram Knētam, vad. pētniekam 

Aivaram Blūmam, prof. Ērikai Bizdēnai un doc. Iljo Dreijera.m (RTU 2011. gada 28. 

februāra Senāta sēde, protokola Nr. 547). 
Pašreiz galvenais izziņas materiāls studējošajiem ir lekciju konspekti, uzskatāmā 

(izdales) materiāla komplekti, vai arī abi minētie veidi elektroniskā formā. Lekciju 

konspektu un mācību grāmatu izdošanu kavē laika un līdzekļu trūkums. Pasniedzējiem 

nav iespēju saņemt ne atvaļinājumu, ne finansējumu mācību grāmatu un citu līdzekļu 

sagatavošanai – tas bija iespējams tikai jau iepriekšminētā ESF projekta ietvaros, kā arī, 

piemēram, DAAD stipendijas ietvaros, taču tikai pasniedzēju atvaļinājuma laikā. 

 

Pārskata posmā pilnveidoti un elektroniski datorsalikumā, izdrukas vai grāmatas 

veidā studējošajiem pieejami sekojoši metodiskie materiāli: 

 Šperberga I., Sedmale G., Sedmalis U. Silikātu un grūti kūstošu 

metālisku materiālu fizikālā ķīmija. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010. - 

169 lpp.; 

 G.Sedmale. Keramika. Ķīmija un tehnoloģija. ISBN 978-9934-10-065-

9, RTU, Rīga 2010., 225 lpp. 

 

Akadēmiskais personāls paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus tematiskus 

seminārus, zinātniskās konferences un stažējoties radniecīgās augstskolās.  

Par akadēmiskā personāla aktīvo zinātnisko darbību liecina par pārskata posmu 

apkopotās zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos un citos zinātniskos 

izdevumos, konferenču tēzes un ziņojumi RTU starptautiskajā konferencē un citās 

konferencēs Latvijā un ārvalstīs (skat 1. pielikumu). 

Akadēmiskais personāls ir iesaistīts arī dažādās citās aktivitātēs – zinātniskajās 

biedrībās, starptautiskās savienībās, asociācijās, piedalās konferenču oranizēšanā, skolēnu 

olimpiāžu oranizēšanā u.c. (skat 2. pielikumā). 

Kā priecīgi notikumi jāatzīmē: 

 RTU emeritētā profesora nosaukuma piešķiršana Dr. habil.chem. profesoram 

Raimondam Valteram (RTU 2010. gada 27. septembra Senāta sēde, protokols 

Nr. 543); 



 Goda nosaukuma „RTU Gada jaunais zinātnieks” 2010. gadā piešķiršana 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Organiskās ķīmijas 

tehnoloģijas institūta (OĶTI) direktoram, asociētajam profesoram Dr. chem. 

Mārim Turkam. 
 

 

 

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANALĪZE 

 

Galvenie sasniegumi 2010./2011.m.g. - fakultātes materiāli-tehniskās bāzes un 

infrastruktūras uzlabošana, aktīva fakultātes pasniedzēju, zinātnieku un studentu 

piedalīšanās ESF projektu pieteikumu sagatavošanā un piešķirto projektu izpildē, 

pietiekams starptautisko zinātnisko projektu skaits, kā arī sadarbība ar citām 

universitātēm un zinātniskajām iestādēm.  

Diemžēl finansējuma trūkuma dēļ jaunākās mācību un zinātniskās literatūras 

iepirkumi nav tik apjomīgi kā iepriekšējos gados, arī atjaunojamās zinātniskās un mācību 

darbā izmantotās aparatūras amortizācija nav pilnībā nosegta, kas var būt par draudu 

turpmākajā mācību procesa realizācijā. Arī turpmāka mācībspēku algu samazinājuma 

prognozes neveicina motivāciju jaunu, kvalitatīvu lekciju materiālu un praktisko darbu 

ieviešanā un iepriekšējo materiālu atjaunošanā.  

Studiju programmas un tās realizācijas SVID analīze sniegta 7.tabulā. 

 

               7. tabula 

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ķīmija” situācijas analīze 

 
 

Faktori STIPRĀS ( veicinošās) iezīmes VĀJĀS ( kavējošās) iezīmes 

1. Darba 

tirgus 

Labas iespējas pēc programmas 

absolvēšanas – daudzi studējošie 

strādā jau studiju laikā ķīmijas 

nozarē, daudzi turpina mācības 

doktorantūrā. 

 

Ievērojami samazinātās darba 

algas mācībspēkiem veicina 

kvalificētu doktorantu un jauno 

zinātnieku aizplūšanu uz 

ārzemēm vai uz labāk 

apmaksātām darba vietām. 

Vadošie nozares uzņēmumi 

finansu trūkuma dēļ 

samazinājuši darbavietu skaitu, 

līdz ar to absolventu iespēja 

atrast darbu Latvijā nav 

palielinājusies, tomēr ir 

ievērojami augstāka par 

piedāvājumu bakalauriem.  

2. 

Personāls 

Augsta akadēmiskā personāla 

kvalifikācija un atbilstība profilam, 

Liels vidējais pasniedzēju 

vecums, nepietiekams skaits 



 

 

regulāra kvalifikācijas celšana, 

piedaloties starptautiskos pasākumos. 

Regulāra lekciju kursu un citu 

nodarbību veidu satura 

aktualizēšana, dalība semināros un 

kolokvijos. 

Doktorantu un jauno zinātnieku 

piesaiste priekšmetu realizēšanā. 

Labi kontakti ar potenciālo darba 

devēju institūcijām, darba devēji un 

austi kvalificēti zinātnieki iesaistīti 

studiju procesā 

jaunu pasniedzēju. 

Netiek piedāvātas pietiekami 

daudz apmaksātas iespējas 

pasniedzējiem stažēties citās 

augstskolās, uzlabojot 

kvalifikāciju.  

Zemo algu dēļ jauno zinātnieku 

vairākumam nav vēlēšanās 

strādāt pilna apjoma (studiju 

nodrošināšanas + zinātniskais + 

administratīvais darbs) un pilnas 

slodzes pasniedzēja darbu. 

3. Zināt-

niskais   

darbs 

 

Mācībspēku aktīva piedalīšanās 

Latvijas un starptautisku zinātnisku 

projektu izstrādē un īstenošanā; 

darba rezultātu publicēšana 

zinātniskos izdevumos. 

Studentu iesaistīšana zinātniskajos 

projektos, izstrādājot studiju darbus. 

Modernu iekārtu nodrošinājums 

MĶF, kā arī iespēja izmantot citu 

pētniecības iestāžu un ražotāju 

iekārtas. 

Iespēja iegūt ESF un ERAF 

finansējumu aparatūras iegādei. 

Nepietiekama pētījumu materiāli 

tehniskā bāze – jāmeklē iespēja 

atsevišķus eksperimentus veikt 

citās iestādēs. 

Netiek nodrošināta stabila 

zinātnisko pētījumu finansējuma 

daļa bāzes finansējuma veidā.  

Zinātnes finansējuma 

samazinājums augstskolām 

vienlaicīgi ar iespaidīgo studiju 

darba finansējuma 

samazinājumu var novest pie 

atsevišķu pētījumu virzienu 

pārtraukšanas.  

4. 

Studijas 

MĶF absolventi, pateicoties 

augstajai profesionālajai 

sagatavotībai un fundamentālajai 

izglītībai, ir  konkurētspējīgi plašā 

darba tirgū. 

Mainoties vispārējās vidējās 

izglītības programmai, palielinās 

inženierzinātņu izglītības prestižsi. 

Studentu vēlmju un ieteikumu 

analīze tiek veikta anketējot. 

Studiju un laboratorijas darbi satur 

pētnieciskā darba elementus, lekciju 

kursi atspoguļo mācību spēku  

zinātniskā darba rezultātus. 

Starptautiskie zinātniskie kontakti 

dod iespēju veikt studentu apmaiņu 

ar ārvalstu augstskolām ar 

Ierobežota zinātniskās 

aparatūras pieejamība, uz kurām 

studenti var strādāt patstāvīgi. 

Nepietiekams finansējums 

reaģentu, standartu šķīdinātāju 

un citu materiālu iegādei 

eksperimentālo pētījumu 

nodrošināšanai. 

 

Finansējuma samazināšana 

laborantiem un tehniķiem var 

ievērojami pazemināt studiju 

kvalitāti - nebūs iespējams iegūt 

pietiekami labas prasmes un 

iemaņas un tiks zaudēts 

kvalificēts tehniskais personāls, 

kas veic iekārtu apkalpošanu un 



radniecīgām studiju programmām.  remontus. 

5. 

Studējo-

šie 

Studējošiem ir iespēja saņemt ESF 

stipendijas par labām sekmēm un 

zinātnisko darbu. 

Liela daļa studentu paralēli mācībām 

strādā savai nākamajai profesijai 

atbilstošās darba vietās, apgūstot 

praktiskā darba iemaņas un iegūstot 

darba pieredzi 

Daudzi studenti jau pašlaik strādā 

MĶF un tiem ir iespēja iesaistīties 

mācību procesa un zinātnisko 

pētījumu realizācijā. 

Darbs, kuru studenti veic ne 

savā specialitātē un kas 

studentiem nepieciešams 

finansiālo apstākļu dēļ, traucē 

mācības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIEKŠLIKUMI PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS KVALITĀTES 

UZLABOŠANAI 

 

Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana 

 Turpināt darbu pie MĶF ventilācijas sistēmas renovācijas (izpildot RTU Senāta 2008. 

gada 19. jūnija (protokols Nr.524) lēmumu „Par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu projektam „RTU dienesta viesnīcu energoefektivitātes paaugstināšana 

un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ventilācijas sistēmu nomaiņa” 

valsts pamatbudžeta dotācijas investīcijām saņemšanai 2009. gadā” – daļēji īstanots; 

 Turpināt iesaistīties ES finansējuma piesaistē - ESF un ERAF projektu pieteikšanā un 

realizācijā, kā arī citu finansējumu piesaistē – izpildīts, piešķirti un tiek realizēti 6 

ERAF projekti; 

 Turpināt iesaistīt doktorantus un programmas studentus mācību procesā, kā arī meklēt 

iespējas finansēt doktorantu zinātnisko darbu studiju laikā, lai tiem nebūtu jāstrādā 

papildus darbos sevis uzturēšanai – izpildīts – vairāki doktoranti iesaistīti mācību 

procesā apmaksātā darbā; 

 Veltīt lielāku vērību mācību metodisko materiālu apkopošanai un noformēšanai, kā 

arī turpināt studiju priekšmetu aprakstu sakārtošanu un pārapstiprināšanu RTU 

priekšmetu reģistrā – izpildīts - saskaņā ar RTU Senāta lēmumu arī maģistra studiju 

proekšmeti pārapstiprināti ORTUS Priekšmetu Reģistrā; 

 Turpināt visu studiju priekšmetu satura pilnveidošanu, ietverot jaunākos zinātnes 

sasniegumus – daļēji ispildīts, - darbs turpinās pie zinātnisko projektu piesaistes un 

mācību materiālu atjaunošanas. 

 
Kopumā akadēmiskā maģistra studiju programma ļauj sasniegt izvirzītos 

mērķus, tā izpilda uzdevumus un atbilst darba devēju interesēm. Programma tiek veidota 

un uzlabota, konsultējoties ar darba devējiem, ka arī aktīvi tos iesaistot mācību procesā.  



Mācībspēkiem ir augsta kvalifikācija, programmā iesaistīti kvalificēti zinātnieki 

no citām institūcijām, kas nodrošina apmācību pēc jaunākajām tehnoloģijām un metodēm 

pasaules līmenī. Pasniedzēji iesaistīti zinātniskajā darbā un notiek aktīva zinātnes sasaiste 

ar mācību procesu. Programmas ietvaros notiek metodisko materiālu izstrāde un 

ievietošana studentiem pieejamajā ORTUS vidē. Studējošo atsauksmes par programmu ir 

pozitīvas. 

Programmās realizācija notiek atbilstoši LR likumdošanai, RTU Satversmes, 

RTU Senāta un MĶF Domes lēmumiem 

 
Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 

 Turpināt piesaistīt zinātniskā darba finansēšanai un aparatūras iegādei ES un Latvijas 

grantu un projektu līdzekļus, turpināt iesaistīt tajos studentus, lai sagādātu tiem 

iespējas nodarboties gan ar zinātni, gan strādāt algotu darbu; 

 Turpināt pilnveidot studiju programmas priekšmetu saturu un to savstarpējo 

saskaņošanu atbilstoši ikgadējās mācībspēku, studentu, darba devēju un absolventu 

anketēšanas rezultātiem; 

 Turpināt attīstīt studentu un pasniedzēju pieredzes apmaiņas braucienus, studēšanu un 

stažēšanos ārzemju universitātēs un pēc iespējas atbalstīt to dalību konferencēs un 

citos pasākumos kvalifikācijas un zinātniskās darbības uzlabošanai; 

 Palielināt zinātnisko darbinieku un vieslektoru ieguldījumu studiju programmas 

realizācijā. 

 
Programmas direktors 

 

Rīgā, 2011. g. 12. oktobrī. Dr.hab.chem. Valdis Kampars, profesors 

 

 


