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RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

Attīstības koncepcija 

2019. – 2025. gads 

 

 

1. Fakultātes vīzija  

 

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes piedāvātās studiju programmas atbilst 
Eiropas Būvinženieru izglītības asociācijas (European Civil Engineering Education and 
Training Association) rekomendācijām. Pēdējos gados aizvien vairāk nākas konkurēt ar 
citu valstu Būvniecības fakultātēm. Šis apstāklis ļauj izvirzīt stratēģisko mērķi: 
 

Kļūt par labāko/inovatīvāko Baltijas valstu tehnisko universitāšu 
 (Kauņas TU, Rīgas TU, Tallinas TU, Viļņas TU, LLU) 

Būvniecības inženierzinātņu fakultāti  
 

2. Fakultātes misija 

 

Nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, 

augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju būvniecības inženierzinātņu jomā. 

 

3. Fakultātes stratēģiskie uzdevumi:  

 Kvalitatīvs studiju process 

 Izcila pētniecība 

 Ilgtspējīga komercializācija/valorizācija 

 

4. Fakultātes stiprās puses: 

 

 augstas kvalifikācijas mācību spēki;  

 plaša sadarbība ar nozares uzņēmumiem, BIF kopējais līgumdarbu apjoms veido 

24% no RTU līgumdarbu apjoma un jau vairākus gadus tas ir otrs labākais RTU; 

 nozares profesionālo asociāciju un mācību spēku sadarbība; 

 starptautiskā sadarbība Baltijas valstīs ar VGTU un TUT, uzsākta sadarbība ar 

Kauņas TU; 

 aktīva dalība starptautiskajās asociācijās:  

 Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF); 

 European Civil Engineering and Education (EUCEET); 

 International Baltic Association for Geometry and Engineering 

Graphics (BALTGRAPH); 

 International Federation of Surveyors (FIG); 

 International Association for Bridge and Structural Engineering 

(IABSE); 

 Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE); 

 Intenational Cooperation on Theories and Concepts in Traffic 

(ICTCT); 

 International Federation for Structural Concrete(fib);  
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 European Heating and Ventilation Associations;  

 European Association for Solar Energy;  

 Standing Committee of Building  Physics Professors;  

 World Energy Council (WEC); 

 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers (ASHRAE);  

 International Academy of Ecology and Life Protection Sciences;  

 International Academy of Refrigeration (IAR);  

 (International Association for Energy Economics (IAEE);  

 International Association of Hydraulics Reserch (IHAR);  

 International Solar Energy Society (ISES); 

 International Society for Geometry and Graphics; 

 U.c.  

 Liels studējošo skaits un studiju programmu popularitāte 

 Modernas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas telpas (sākot ar 2021.gadu 

pēc fakultātes ēkas atjaunošanas);  

 Ievērojami piesaistīto ES pētniecisko projektu finanšu līdzekļi; 

 Zinātniskajai pētniecībai pieejamas augstvērtīgas pasaules līmeņa laboratorijas; 

 Personāls piedalās profesionālās valsts un starptautiska mēroga ekspertīzēs. 

 
 

5. Fakultātes vājās puses  

 Ierobežoti finanšu un cilvēkresursi;  

 BIF ģeogrāfiskais izvietojums pārbūves periodā sarežģī studiju procesa 

plānošanu;  

 BIF pārbūves periodā papildus grūtības rada zinātniskās pētniecības iekārtu 

pārvietošana un to izmantošana; 

 Konkurences trūkums uz izsludinātajām akadēmiskā personāla štata vietām;  

 Studiju programmās liels maza apjoma kursu īpatsvars.  

 

6. BIF ilgtermiņa uzdevumi laika posmā līdz 2025. gadam. 

 

Studiju process 

Internacionalizācija: 

 Veiksmīgi pabeigt studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” starptautiskās 

akreditācijas procesu 2021.gadā; 

 Padziļināt sadarbību ar ārzemju universitātēm, uzsvaru vēršot VGTU un TUT 

virzienā, kā arī izvēršot sadarbību ar Padujas un Turīnas universitātēm; 

 Iesaistīties starptautisko asociāciju - Association of European Civil Engineering 

Faculties (AECEF), European Civil Engineering and Education (EUCEET) un 

International Baltic Association for Geometry and Engineering Graphics 

(BALTGRAPH) kopīgajos būvinženieru izglītības pilnveides projektos un iespēju 

robežās uzsākt darbību AECEF vai EUCEET valdēs; 

 Jaunu sadarbības partneru – Padujas, Turīnas, Vroclavas, Pēterburgas, Kauņas 

tehnisko/tehnoloģisko universitāšu piesaiste; 



3 
 

 sākot ar 2021.gadu realizēt bakalauru akadēmisko studiju programmu “Civil 

Engineering”, kas plānota sadarbībā ar Ārzemju studiju departamentu un kuras 

realizācija būs tikai angļu valodā; 

 kopīgi ar LU izstrādāt un uzsākt  akadēmiskās bakalaura programmas 

“Biotehnoloģija” realizāciju; 

 Maģistratūras studiju programmā “Būvniecība” izveidot specializāciju “BIM 

koordinators”, kas laika gaitā varētu kļūt par atsevišķu programmu. 

 kopīgi ar VGTU realizētajām maģistratūras līmeņa studiju programmām 
“Inovatīvā ceļu un tiltu inženierija” un “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā”  
piesaistīt trešo valstu studentus; 

 ERASMUS+ mobilitātes programmas intensīvāka izmantošana. 

Starpdisciplinaritāte: 

 Prakses vietu nodrošināšana sadarbībā ar nozares uzņēmumiem; 

 BIM tehnoloģijas jautājumu turpmāka iekļaušana studiju programmās arī 

“Transportbūves”, “Ģeomātika”; “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”; 

 Sadarbība starp fakultātēm, kopēju platformu attīstīšana; 

 Studiju kursu digitalizācija un Project based learning metodes plašāka praktizēšana, 

kas studentiem nodrošinātu iespēju veikt noteiktu konstrukciju analītiskus aprēķinus, 

pašu rokām to izgatavošanu un noslēgumā testēšanu. Labs minētās metodes piemērs ir 

TalTech organizētās BRICO - The Nordic Steel Bridge Competition  studentu 

sacensības, kuru gaitā jāizprojektē metāla tilts, jāsamontē tā modelis un jātestē. Līdz 

ar to nepieciešams: 

o Mācību laboratoriju aprīkojuma un iekārtu būtisks pilnveidojums; 

o Laboratoriju tehniskā personāla nodrošinājums; 

o Ievērojami vairāk un dažādu izejmateriālu; 

o Teritorija izmantoto detaļu uzglabāšanai vai pārstrādei. 

Šāds studiju veids nodrošinātu lielāku studentu piesaisti. Tomēr jāatzīmē, ka 

finansējuma apjoms kāds tas ir šobrīd, nevar nodrošināt minēto pieeju, bet vismaz ļauj 

teorētiski uzsākt gatavoties tās realizācijai dzīvē. 

Organizatoriskā efektivitāte 

 Pastiprināta vēršanās pret plaģiātu; 

 Studentu pašpārvaldes piedāvāto iniciatīvu, kas veicina studiju rezultātu uzlabošanu  

(piemēram, Būvmehānikas klubiņš) atbalsts; 

 Mācību metodiskās literatūras atjaunināšana un publicēšana ORTUS vidē; 

 Mācību metodiskās literatūras izstrāde angļu valodā; 

 Dekāna vietnieka amata digitalizācijas jautājumos izveide; 

 Studiju norises plānojuma optimizēšana (piemēram, moduļu apguve, nodarbības 

pēcpusdienās u.c.), it sevišķi domājot par maģistratūras līmeņa studijām; 

 Panākt mācību auditoriju nokomplektēšanu ar nepieciešamo aprīkojumu, aprīkojuma 

lietpratīga un plašāka izmantošana (piemēram, mikrofona lietošana lielās auditorijās, 

interaktīvo tāfeļu piedāvāto iespēju lietošana u.c.). 

 

Finanšu efektivitāte 

 Sadarbībā ar RTU administrāciju panākt no IZM budžeta finansēto studiju vietu 

apmaksu 100% apmērā; 
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 Sadarbībā ar RTU administrāciju panākt no IZM budžeta finansētās studiju vietas 

absolūtā finansējuma apjoma palielināšanu; 

 Studiju maksas apjoma sasaiste ar RTU Finanšu prorektora aprēķināto studiju 

izmaksu apjomam. Studiju maksa nedrīkst būt zemāka par RTU Finanšu prorektora 

aprēķinos iegūto. 

Infrastruktūras efektivitāte 

 Auditoriju noslodzes optimizācija; 

 Mācību laboratoriju aprīkojuma tālāka pilnveide un paplašināšana; 

 Laboratorijas darbos izmantoto paraugu uzglabāšanas teritorijas izveide, kur tie 

atrastos līdz to utilizācijai (vienkāršākais piemērs – betona kubi, kas izmantoti spiedes 

testos); 

 Sadarbībā ar BIF Studentu pašpārvaldi attīstīt Studentu laboratoriju kā studiju 

konsultāciju punktu. 

 

Svarīgākās fakultātē plānotās aktivitātes studiju procesa kvalitātes uzlabošanai laikā līdz 2025. 

gadam 

Nepieciešamības gadījumā organizēt papildus konsultācijas studiju vielas apguvei. Lielas 

cerības saistāmas ar jaunizveidotās Studentu laboratorijas darbību. 

 plānotās izmaiņas līdz 2025. gadam: 

o Studiju programmu skaitā un saturā 

i. Būvniecības inženierzinātņu fakultātē realizēto studiju programmu skaits – 

Būvniecība, Ģeomātika, Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģija, 

Transportbūves, dotās struktūras ietvaros, uzskatāms par optimālu. 

Atbilstošo programmu ietvaros tas tiek papildinātas ar akadēmiskā bakaura 

studiju līmeņa programmām - “Civil Engineering” un “Biotehnoloģija”, 

maģistra programmas “Būvniecība” specializāciju “BIM koordinators”. 

ii. Konsultēt Būvniecības nozares ekspertu padomes ekspertus 

jautājumos par nozares inženieru un maģistru līmeņa Profesiju 

standartiem, kas jāizstrādā saskaņā ar Būvniecības nozares profesiju 

kartes nostādnēm;  

iii. Studentu skaita sadalījums pa studiju programmām dots 1.attēlā. Studiju 

saturā turpināmas izmaiņas, kas saistītas ar BIM tehnoloģiju plašāku 

ieviešanu būvniecības jomā.  

Studentu skaits studiju programmās
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o Budžeta un maksas studentu skaita sadalījumā 

i. Ārzemju studentu skaits, kas studijas finansē no saviem līdzekļiem, varētu 

palielināties ar 2021.gadu, kad saskaņā ar ES finansētā projekta prasībām,  

jāuzsāk bakalaura studiju programmas “Civil Engineering” realizācija.  

ii. Līdz ar Ekonomikas ministrijas pāreju uz būvniecības dokumentu elektronisku 

apriti varētu prognozēt, ka aizvien vairāk pieprasīta kļūs maģistratūras studiju 

specializācija “BIM koordinators” 

o Vēlētā akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvara palielināšana  

Fakultātes mērķis ir saglabāt situāciju, kurā vismaz 70% akadēmiskā personāla ir  

doktora zinātniskais grāds un paredzēt šī rādītāja kāpinājumu līdz 80%. Tā kā 

fakultāte realizē bakalaura profesionālās un maģistra profesionālās studijas, tad 

jārēķinās ar augstas klases profesionāļu piesaisti no ražošanas, kuriem arī varētu 

nebūt zinātņu doktora grāda.   

 Informācija par plānotajām mācību maksas izmaiņām turpmākajiem gadiem; 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes politika studiju maksas noteikšanā balstīta uz 

RTU Finanšu prorektora veiktajiem studiju maksas aprēķina rezultātiem. Studiju maksa 

nedrīkst būt zemāka par studiju pašizmaksu. Tās skaitliskā izteiksme atkarīga no 

aprēķinos iegūtajiem lielumiem. 

 Studējošo skaita pieaugums fakultātes ietvaros: 

Studējošo skaita pieaugums fakultātē lielā mērā saistāms ar: 

i. Ārzemju studentu skaita palielināšanu; 

ii. Project based learning metodes plašāka praktizēšana; 

iii. Nākamā iespēja studējošo skaita palielināšanā saistāma ar Būvniecības 

digitalizācijas centra izveidi un tā piedāvātajiem studiju kursiem.  

 Pārskats par plānotajām aktivitātēm ārvalstu studentu piesaistei un studiju procesa 

nodrošināšanai angļu valodā; 

Tā kā mūsdienās aizvien lielāku nozīmi iegūst informācija, kas iegūstama no virtuālās 

vides, tad viens no svarīgākajiem pasākumiem ārzemju studentu piesaistē varētu būt 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mājaslapas angļu valodas versijas pilnveide. Turklāt, 

sadarbojoties ar Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentu, aktīvāk 

veicama BIF studiju programmu reklamēšana izstādēs ārpus Latvijas teritorijas.  

Viena no iespējām, kas ļauj popularizēt būvniecības profila studijas, ir šķirkļu sagatavošana 

par atsevišķiem būvniecības aspektiem Latvijas Nacionālās Enciklopēdijas interneta 

versijai. Enciklopēdijas redakcijas veiktā analīze par lietotāju interesi norāda, ka 

enciklopēdijas informāciju plaši izmanto skolēni un viņu vecāki.   

 

Pētniecība 

Internacionalizācija: 

 2020.gadā veiksmīgi noslēgt zinātniskās institūcijas Būvniecības inženierzinātņu 

fakultātes zinātnisko akreditāciju; 

 Turpināt sadarbību ar ārzemju universitātēm, uzsvaru vēršot VGTU un TUT 

virzienā; 

 Jaunu sadarbības partneru – Padujas, Turīnas, Vroclavas, Pēterburgas un Kauņas 

universitāšu piesaiste; 
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 Turpināt publicēt un pilnveidot sadarbību kopīgā RTU, VGTU un TUT zinātniskā 

žurnāla „Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” izdošanā. Panākt žurnāla 

atgriešanos SCImago Journal Rank Q2 grupā; 

 Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātnisko rakstu krājuma „Construction 

Science” zinātniskās kvalitātes uzlabošana; 

 Fakultātes akadēmiskajam personālam turpināt darbību starptautiskajās 

asociācijas, konferenču zinātniskajās komitejās un žurnālu redkolēģijās. 

Starpdisciplinaritāte: 

 

 Veicināt pētnieciskā personāla zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanu. 

 

Organizatoriskā efektivitāte 

 Eiropas un Ziemeļvalstu finansētu projektu aktīva piesaiste; 

 Atjaunotajā BIF korpusā panākt racionālu zinātnisko un mācību laboratoriju 

izvietojumu. 

Finanšu efektivitāte 

 Eiropas un Ziemeļvalstu finansētu projektu aktīva piesaiste; 

 Zinātnisko līgumdarbu realizācija. 

Infrastruktūras efektivitāte 

 Turpināt uzlabot un paplašināt zinātniskās pētniecības darbam nepieciešamās 

aparatūras klāstu (speciālu uzmanību pievēršot darbam ar nozares uzņēmumiem – 

iekārtu patapinājuma līgumi u.c.); 

 Par struktūrvienību, kas atskaitās par zinātnisko darbību uzskatīt Būvniecības 

inženierzinātņu fakultāti. Vienlaikus tiek saglabāti fakultātes institūti, kas veic 

pētījumus dažādos zinātniskajos virzienos. 

 

Svarīgākās fakultātē plānotās aktivitātes zinātniskās pētniecības kvalitātes uzlabošanai laikā līdz 

2025. gadam; 

 

 Turpināt un pilnveidot zinātniskos pētījumus fakultātes pētniecības virzienos: 

o Būvkonstrukciju apakšnozare ; 

o Būvmehānikas apakšnozare;  

o Būvmateriālu un būvtehnoloģijas apakšnozare;  

o Ģeodēzijas apakšnozare; 

o Transporta un satiksmes nozare. Sauszemes transporta un infrastruktūras 

apakšnozare; 

o Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozare;  

o Ātrās noteikšanas metodes pārtikā;  

o Enerģijas taupīšana un iegūšana ūdens inženiersistēmās;  

o Mehānikas nozares cietvielu mehānikas apakšnozare; 

o Betona mehānika; 

o BIM. 

 Plānotās izmaiņas zinātniskās darbības organizācijā; 

Saskaņā ar zinātnisko institūciju izvērtējuma rezultātiem rekomendēta fakultātes 

zinātnisko institūciju konsolidācija. Tā arī ir veikta, un Būvniecības inženierzinātņu 

fakultāte ir kļuvusi par struktūrvienību, kas atskaitās par zinātnisko darbību. 
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Vienlaikus tiek saglabāti fakultātes institūti un Būvzinātnes centrs, kas veic pētījumus 

dažādos zinātniskās pētniecības virzienos. 

 Zinātnes aktivitātēm piesaistītā finansējuma apmērs; 

o Piedalīties starptautisku zinātnisku projektu sagatavošanā un realizācijā gan kā 

projekta partneriem, gan uzņemoties koordinatora pienākumus; 

o Darbojoties starptautiskās nozaru institūcijās, asociācijās, kā arī uzņemoties šo 

starptautisko organizāciju koordinatoru lomu piesaistīt minēto institūciju iniciēto 

projektu līdzekļus; 

o Popularizēt mūsu zinātniskās darbības rezultātus gan Latvijā gan ārzemēs. 

 Pasākumi publikāciju skaita pieauguma un to starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai; 

o Paaugstināt Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātnisko rakstu krājumu 

„Construction Science” zinātnisko kvalitāti; 

o Turpināt publicēt un pilnveidot sadarbību kopīgā RTU, VGTU un TUT zinātniskā 

žurnāla „Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” izdošanā; 

o Regulāri (orientējoši reizi trīs gados) sadarbībā ar TalTech un Kauņas TU organizēt 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenci, kuras 

rakstu krājumu paredzēts ievietot SCOPUS datu bāzē; 

o Izmantot RTU atjaunotās infrastruktūras piedāvātās iespējas konferenču un kongresu 

rīkošanai. Kā viens no iespējamajiem pasākumiem būtu minama Latvijas 

Būvinženieru savienības kongresu rīkošana jaunajā RTU auditoriju korpusā. (Līdz 

šim LBS kongresu rīkošanai izvēlējusies LU aulu). 

 

 

Komercializācija un valorizācija 

Internacionalizācija: 

 Līdz 2025.gadam sadarbībā ar Somijas uzņēmumu Peikko Group Corporation realizēt 

industriālā doktora apmācību un disertācijas izstrādi 

 BIF Profesionālās tālākizglītības centru pārveidot par BIF Būvniecības digitalizācijas 

centru, kura galvenais darbības virziens ir kopīgi ar Ekonomikas ministriju veicināt 

BIM ceļa kartē iezīmēto pasākumu realizāciju dzīvē, tai skaitā piedāvājot nozarē 

strādājošajiem speciālus apmācību kursus moduļu veidā; 

 Atbalstīt BIF mācību spēku piedalīšanos starptautiskos un vietējos projektos, kā arī 

līgumdarbos, tā piesaistot valsts budžetam papildus finanses fakultātes darbinieku 

algām un materiālās bāzes attīstībai. Iesaistīt šajā darbā studentus. 

 Veicināt sadarbības projektu ar ārzemju augstskolām noslēgšanu un realizāciju, īpaši 

akcentējot mobilitātes aktualitāti. 

Starpdisciplinaritāte: 

 Atbilstoši BIF zinātniskās darbības virzieniem, laika periodā līdz 2025.gadam, 

fakultātes struktūrvienībām organizēt seminārus industrijas nozaru speciālistiem par 

aktuāliem BIF veiktajiem pētījumiem. 

 Par plašāku konferenču norises vislabāko vietu šobrīd RTU atzīstamas EEF 115. un 

116.auditorijas, kas kopīgi ar blakus esošo foajē un ēdnīcu ilgu laiku būs visērtākais, 

ja tā varētu teikt, konferenču centrs. BIF atjaunotajā ēkā 131. – 133. auditorijas gan 

ietilpības ziņā var līdzināties ar augstākminētajām EEF telpām, bet ēdināšanas 

problēma še paliek nerisināta.   

Organizatoriskā efektivitāte 
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 Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvniecības digitalizācijas centra izveide un 

darbības uzsākšana; 

 

Finanšu efektivitāte 

 Būvniecības inženierzinātņu nozares zinātnisko līgumdarbu veikšana; 

 Papildus minētajam Būvniecības inženierzinātņu fakultātes struktūrvienību sadarbība 

ar Būvniecības inženierzinātņu nozares komersantiem finanšu piesaistei tiek realizēta 

sekojošos virzienos: 

o Speciālistu sagatavošana & tālākizglītība 

o Sadarbība starptautiski finansētu projektu realizācijā. 

 Minētajos darbības virzienos piesaistāmais finansējuma apjoms lielā mērā saistāms ar 

Būvniecības digitalizācijas centra aktīvu darbību 

Infrastruktūras efektivitāte 

 Atjaunotās fakultātes ēkas efektīva izmantošana ar cerību minimizēt infrastruktūras 

uzturēšanai paredzēto līdzekļu apjomu; 

 Turpināt licencētas programmatūras iegādi un ikgadēju atjaunināšanu; 

 Licenzēto programmu racionāla izmantošana, kooperējoties fakultātes un 

universitātes ietvaros, izmantojot korporatīvo licenču līgumu iespējas, lai optimizētu 

izdevumus un resursus; 

 Atjaunot pētniecisko aparatūru visu fakultātē pārstāvēto zinātnes virzienu 

attīstībai un izaugsmei. 
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