


Fakultātes strukvtūrvienības:

• Biomateriālu un biomehānikas 
institūts (BBI)
• Lietišķās ķīmijas institūts (LĶI)
• Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts (OĶTI)
• Polimērmateriālu institūts (PI)
• Polimēru materiālu pārbaužu 
laboratorija
• Silikātu materiālu institūts (SMI)
• Tehniskās fizikas institūts (TFI)
• Tekstilmateriālu tehnoloģiju un 
dizaina institūts (TTDI)
• Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts (VĶTI)
• Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības centrs (RBIAC)

«RTU Gada zinātnieks»

• Līga Bērziņa-Cimdiņa, profesore,
Dr. sc. ing. (VĶTI, 2012.)
• Valdis Kampars, profesors, 
Dr. habil. chem. (LĶI, 2009.)
• Māris Knite, profesors,
Dr. habil. phys. (TFI, 2007.)

«RTU Gada jaunais zinātnieks»

• Remo Merijs-Meri, asoc. prof.,
Dr. sc. ing. (PI, 2011.)
• Māris Turks, asoc. prof., 
Dr. chem. (OĶTI, 2010.) 

Fakultātes mācību un zinātniskais darbs jau no tās dibināšanas pirmsākumiem ir bijis cieši saistīts un viens otru 
papildinājis. Šī tradīcija ir turpinājusies cauri visam tās pastāvēšanas laikam līdz pat mūsu dienām, ierakstot pasaules 
zinātnieku sarakstā daudzu izcilu un atzītu zinātnieku vārdus. Daudz kas šajos 150 gados ir mainījies, tomēr zinātniskā 
darba tradīcijas fakultātē ir saglabājušās un turpinājušas attīstīties. Šodien fakultāte ir viena no vadošajām RTU gan 
augstākās zinātniskās kvalifikācijas, gan zinātniskās infrastruktūras, gan zinātnisko sasniegumu jomā.
Fakultātes galvenie zinātniskās darbības virzieni:
• Nanodaļiņas, nanošķiedras, nanopārklājumi un nanokompozīti;
• Materiāli elektronikai, fotonikai, optoelektronikai un informācijas tehnoloģijām;
• Organisko un neorganisko savienojumu, materiālu un kompozītu sintēze, modifikācija, izpēte un izmantošana 
speciāliem mērķiem un tautsaimniecībai;
• Dabas un ķīmisko šķiedru modifikācija, viedās tekstīlijas un apģērbi;
• Ekoloģiskie risinājumi ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes un tām radniecīgās nozarēs.

FAKULTĀTES INSTITŪTI RTU 45 STRUKTŪRVIENĪBU ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS 
KONTEKSTĀ  2012. GADĀ

Vieta 
RTU

Institūts Zinātnes
ietilpība*, %

Kopvērtējumā
1.vieta Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) un Rūdolfa Cimdiņa 

Rīgas  Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs (RBIAC)
9,58

2. vieta Lietišķās ķīmijas institūts (LĶI) 7,37
3. vieta Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts (TTDI) 7,17
9. vieta Silikātu materiālu institūts (SMI) 6,16

13. vieta Polimērmateriālu institūts (PI) 3,38
17. vieta Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (OĶTI) 1,71
19. vieta Tehniskās fizikas institūts (TFI) 1,30
27. vieta Biomateriālu un biomehānikas institūts (BBI) 0,58

*Zinātnes ietilpība - rādītājs, kas raksturo institūta publicēto darbu un patentu skaitu, piesaistītās finanses un aizstāvētos promocijas 
darbus.



PĒDĒJO 5 GADU PRAKTISKI PIELIETOJAMĀS IZSTRĀDES, KAS IEKĻAUTAS 
10 NOZĪMĪGĀKAJOS LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMOS

• Jaunas katalītiskas glicerīnskābes un pienskābes iegūšanas metodes, oksidējot glicerīnu ar gaisu vai molekulāro skābekli. 
Jauna aktīvāku un selektīvāku katalizatoru sintēzes metode. (LĶI, 2012.);
• Superelastīgs sensora prototips - elastomēru un elektrovadošu nanodaļiņu kompozīts – plaša diapazona spiediena un 
triecienu detektēšanai. (TFI, PI, 2011.);
• Jaunas porainas augsttemperatūras oksīdu keramikas iegūšanas tehnoloģija agresīvu un karstu šķidrumu filtrēšanai, 
keramika kā augsttemperatūras siltumizolējošs materiāls. (SMI, 2009.);
• Jauna būvniecības siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģija no kārtainiem silikātiem un biodīzeļdegvielas ražoša-
nas blakusproduktiem. (SMI, 2009.).

DALĪBA VALSTS NOZĪMES PĒTNIECĪBAS CENTROS (VNPC)
1.VNPC. Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju VNPC (RTU):

• SMI, finansējums – 543.142 Ls;
• LĶI, finansējums – 398.284 Ls, partneri – LU, LU BI, FEI;

2.VNPC. Farmācijas un biomedicīnas VNPC (LOSI):
• OĶTI, finansējums – 13 203 Ls, partneri – LOSI, LU, LBPSC;

7.VNPC. Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC (LU CFI):
• BBI, LĶI, PI, TFI, TTDI, VĶTI, finansējums – 2.157.744 Ls, partneri – LU CFI, LU, LU FI, LU PMI, RTU NĶI.

Kopējais saņemtais finansējums – 3.112.373 Ls, no tā: zinātniskās aparatūras iegādei 3 gadu laikā – 3.007.054 Ls, 
telpu renovācijai – 105.319 Ls. Iepērkamās zinātniskās aparatūras vienības vai komplekti – 35.

REGULĀRI ORGANIZĒTIE PASĀKUMI UN IZDEVUMI
• P. Valdena medaļas piešķiršana (vienu reizi divos gados 2 nominācijās);
• RTU SZK, sekcija “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” (ikgadēja, oktobris);
• SZK “Baltic Polymer Symposium” (PI, vienu reizi 3 gados);
• SZK “Baltic Conference on Silicate Materials” (SMI, vienu reizi 2 gados);
• RTU studentu zinātniskā konference (ikgadēja, aprīlis);
• RTU zinātniskie raksti:

- Materiālzinātne un lietišķā ķīmija (iznāk divas reizes gadā; iznākuši 28 rakstu krājumi);
- Materiālzinātne (iznāk vienu reizi gadā; iznākuši 7 rakstu krājumi).

Zinātne skaitļos 2012. gadā

Zinātniskais personāls kopā – 137
• vadošie pētnieki – 32
• pētnieki – 57
• zinātnes asistenti – 27
• vecākie laboranti zinātniskā darbā – 21
      • to sk. zinātņu doktori – 45

Piesaistītais finansējums kopā, LVL – 
2.567.045
• Valsts budžeta finansējums – 525.410
      • bāzes finansējums – 328.910
      • cits valsts budžeta finansējums – 
        196.500
• LZP finansējums – 300.077
      • valsts pētījumu programmas – 
        166.453
      • sadarbības projekti – 77.087
      • granti – 56.537
• Līgumdarbi – 47.614
• Starptautiskais finansējums – 
1.693.944
      • ESF, ERAF projekti – 1.529.848
      • ietvara programmas – 86.135
      • cits starptautiskais finansējums – 
        77.961

Publikācijas vidēji uz 1 institūtu no 
astoņiem:
      • SCOPUS, Web of Science – 9
      • atreferētas citās datu bāzēs – 19

Saņemtie LR patenti – 14
      • LR patentu pieteikumi – 11

Doktorantūras studiju programmas – 4
Doktorantu kopskaits – 87
      • par v/b līdzekļiem – 63
      • par RTU līdzekļiem – 24



Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūta vēsture aizsākās 1963. gadā, 
kad profesores Emīlijas Gudrinieces 
vadībā tika izveidota Smalkās 
organiskās sintēzes tehnoloģijas 
katedra. Vēlāk, sakarā ar specializēšanos 
arī biotehnoloģijā, tās nosaukums 
tika mainīts - Organiskās sintēzes 
un biotehnoloģijas katedra. 1999.g. 
RTU veidojoties valsts profesoru 
grupām, katedra tika pārdēvēta 
par Bioloģiski aktīvo savienojumu 
ķīmijas tehnoloģijas profesora 
grupu, bet 2006. gada 29. maijā tā 
ieguva katedras statusu. Organiskās 
ķīmijas tehnoloģijas institūts (OĶTI) 
dibināts 2010. gada 29. martā uz 
Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas 
tehnoloģijas katedras (BASĶTK) bāzes.

MĀCĪBU DARBS
BASĶTK nodrošina priekšmetu pa-
sniegšanu vairākām fakultātes studiju 
programmām 
bakalauru studijās:
• Ievads studiju nozarē; 
• Informācijas prasme; 
• Ķīmijas informātika; 
• Ķīmisko vielu pārvaldība; 

• Bioorganiskā ķīmija; 
• Elektronu nobīdes un saišu reorganizāci-
jas mehānismi organiskos savienojumos; 
• Organiskās sintēzes metodes; 
• Ķīmijas eksperimenti un demonstrējumi;
maģistrantūrā:
• Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija; 
• Bioķīmijas izmeklētas nodaļas; 
• Farmaceitisko preparātu tehnoloģija;
• Medicīnas ķīmija; 
• Organisko savienojumu attīrīšana un 
analīze; 
• Organisko savienojumu struktūras, 
bioloģiskās aktivitātes kopsakarības; 
• Pārejas metālu organiskā ķīmija; 
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Katedras ilggadējie vadītāji tās 50 
pastāvēšanas gados bijuši profesore 
Emīlija Gudriniece (1963.-1989.) un 
profesors Andris Strakovs (1989.-
2000.); no 2000. gada BASĶTK vada 
profesore Māra Jure. 

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūta direktors kopš tā izveides ir 
profesors Māris Turks. 

Institūta darbinieku skaits svārstās 
starp 20 un 30, ieskaitot zinātnisko 
darbu strādājošos studentus; katedrā 
strādā 3 profesori, 1 asociētais 
profesors, 2 docenti, 3 lektori.



ORGANISKĀS 
ĶĪMIJAS 

TEHNOLOĢIJAS 
INSTITŪTS

OĶTI sastāvā ietilpst Bioloģiski aktīvo 
savienojumu ķīmijas tehnoloģijas 
katedra un divas zinātniskās labora-
torijas:
• Organiskās sintēzes pētniecības un 
attīstības laboratorija;
• Dabasvielu pētījumu laboratorija.
OĶTI rīcībā ir ~400 m2 pilnībā aprīkota 
laboratoriju platība smalkās organiskās 
sintēzes un organisko vielu tehnoloģijas 
projektu īstenošanai un iekārtas:
• KMR aparāts Bruker Ultrashield 300 MHz;
• Agilent Technologies AEŠ hromatogrāfi 
ar DAD, RID un UV detektoriem;
• Waters ACQUITY H-Class UPLC-MS/
MS hromatogrāfijas sistēma;
• Agilent Technologies GH ar FID un 
MS detektoriem;
• Perkin-Elmer IS spektrometrs;
• Polarimetrs Anton Paar MCP 500;
• Potenciometriskais titrators; 
• UV spektrofotometrs;
• Liofilizators; 
• Hidrogenēšanas reaktors Anton Parr;
• Karla-Fišera titrators;
• Dozējošais šķidruma sūknis;
• Viskozimetrs;
• Eļļas spiede;
• Ozonators;
• Konradsona aparāts.

• Zāļu gatavās formas; 
• Nanotehnoloģijas ārstniecisko un diag-
nostisko preparātu ievadīšanā;
doktorantūrā:
• Heterociklisko savienojumu ķīmijas 
izmeklētas nodaļas; 
• Medicīnas ķīmijas izmeklētas nodaļas; 
• Patentzinības; 
• Pedagoģiskā prakse specialitātē; 
• Zinātniskie semināri specializācijā.

ZINĀTNISKAIS DARBS
Lietišķie pētījumi tiek realizēti ciešā 
sadarbībā ar A/S „Grindeks”, A/S „Olain-
farm”, SIA „PharmIdea”, Latvijas Orga-
niskās sintēzes institūtu, Latvijas Valsts 
Augļkopības institūtu, A/S „Silvanols”, 

A/S „Dzintars” un citiem uzņēmumiem. 
Uz veikto pētījumu bāzes Latvijas far-
mācijas firmās ražošanā ieviesti vairāki 
produkti. Mūsu izstrādes nodrošināju-
šas arī vairākus patentu pieteikumus. 
OĶTI izstrādātā motorzāģu ķēžu eļļas 
ražošanas tehnoloģija no rapšu eļļas ir 
labs piemērs vietējo atjaunojamo resursu 
izmantošanā.

Organisko vielu tehnoloģijas jomā 
veicam farmaceitiski aktīvo substanču 
sintēzes izstrādes, piemaisījumu stan-
dartvielu sintēzi un biosintētiski iegūtu 
bioloģiski aktīvu dabasvielu izdalīšanu 
un modificēšanu. Pētām arī augu eļļu un 
to atvasinājumu oksidatīvās stabilitātes 
paaugstināšanu, veicam biodīzeļa kva-

litātes un ieguves tehnoloģiju uzlaboju-
mus. Izstrādājam uz augu eļļām bāzētu 
tehnisko ziežvielu bāzes šķidrumus un 
piedevas. Piedāvājam arī dabīgo antiok-
sidantu pielietojuma izpēti un ieguves 
tehnoloģijas no augu sēklām, graudaugu 
sēklu eļļām un spiedpaliekām. 

Medicīnas un bioorganiskās ķīmijas 
nozarē pētām jaunu ogļhidrātu, purīna 
nukleozīdu, aziridīnu, tetrahidroindazo-
lu un hinazolīna atvasinājumu sintēzes 
iespējas un īpašības. 

Organiskās ķīmijas fundamentālie 
pētījumi saistīti ar karbopeptoīdu otrējo 
struktūru pētījumiem un sēra dioksīda 
kā šķīdinātāja un reaģenta pielietojumu 
organiskajā sintēzē.



LZA Biomehānikas ZPL darbība aiz-
sākās 1969. gadā un strauji attīstījās. 
Laboratorijā tika veikti plaši pētījumi 
cieto un mīksto bioloģisko audu un 
to implantmateriālu biomehāniskās 
uzvedības izpētē. Jau 1975. gadā uz šīs 
laboratorijas un Rīgas Traumatoloģi-
jas un ortopēdijas ZP institūta bāzes 
tika organizēta PSRS 1. konference 
inženierijas un medicīnas biome-
hānikā ar plašu ārzemju zinātnieku 
piedalīšanos. Arī turpmākās PSRS 
biomehānikas konferences (1979., 
1983. un 1986. g.) tika organizētas 
Rīgā, pie kam 1986. gadā tā vienlaicīgi 
bija arī Eiropas Biomehānikas savienī-

bas konference. Uz laboratorijā veikto 
pētījumu pamata tika aizstāvētas 5 ha-
bilitētā zinātņu doktora un 15 zinātņu 
doktora disertācijas. Izgudrojumi par 
mākslīgo kaulaudu un kaula implantu 
izveidi tika aizsargāti ar patentēm 
ASV, Vācijā, Francijā, Japānā, Šveicē, 
Lielbritānijā. Laboratorijas darbinieki 
piedalījās daudzos starptautiskos pro-
jektos, piemēram TEMPUS, NATO 
u.c. Uz Biomateriālu un biomehānikas 
profesorgrupas bāzes tika izveidota 
Biomateriālu un biomehānikas dok-
tora studiju programma un atbilstoša 
promocijas padome. Profesorgrupa 
piedāvā arī atsevišķus izvēles priekš-

metus dažādu specialitāšu studentiem 
biomateriālu un biomehānikas jomā.

RTU Biomateriālu zinātniskās pēt-
niecības laboratorija izveidota 1995.
gadā uz RTU Ķīmijas tehnoloģijas 
fakultātes Silikātu tehnoloģijas kated-
ras bāzes vadošā pētnieka un vēlākā 
profesora Rūdolfa Cimdiņa vadībā. 
Zinātniskie pētījumi par biosaderīgu 
un bioaktīvu keramisku materiālu 
izstrādi aizsākti jau agrāk. Laborato-
rijas galvenie darbības virzieni saistīti 
ar biomateriālu sintēzi un pētniecību, 
medicīnisko implantu izgatavošanu 
klīniskiem pielietojumiem. 

2006. gadā  tika izveidots RTU 

Biomateriālu un biomehānikas in-
stitūts (BBI) tika izveidots Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
sastāvā 2001. gadā, apvienojot divas 
Būvniecības fakultātes struktūrvie-
nības: 
• Biomateriālu un biomehānikas 
profesora grupu un 
• Biomehānikas zinātniskās pētnie-
cības laboratoriju (ZPL), un vienu 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes struktūrvienību:
• Biomateriālu ZPL.

foto Kristaps Kalns



BIOMATERIĀLU UN 
BIOMEHĀNIKAS 

INSTITŪTS

Rīgas Biomateriālu inovācijas un 
attīstības centrs, kurš sākotnēji bija 
iekļauts BBI sastāvā. Tā uzdevums bija 
nodrošināt plašu jauno biomateriālu 
pielietošanu praksē. Taču 2010. gadā šo 
centru ar visiem darbiniekiem no BBI 
Biomateriālu ZPL pārcēla uz Vispārī-
gās ķīmijas tehnoloģijas katedru un vē-
lāk uz to bāzes tika izveidots Vispārīgās 
ķīmijas tehnoloģijas institūts. Pašreiz 

BBI direktors profesors 
Dr.habil.sc.ing. Ivars Knēts

 Vadošā pētniece 
Dr.sc.ing. Inga Ļašenko

Dr.sc.ing. Visvaldis Vītiņš un Dr.sc.ing. Viktors Fiļipenkovs 
gatavo eksperimentu

Inženieris Jānis Laizāns un Dr.sc.ing. Visvaldis Vītiņš
apspriež datorizētā eksperimenta rezultātus

BBI Biomateriālu ZPL atkal sekmīgi 
atsākusi darbību ar jaunu kolektīvu 
vadošā pētnieka zinātņu doktora Kārļa 
Agra Grosa vadībā.  

2007. gadā BBI sastāvā tika izveidota 
jauna pētniecības struktūrvienība - 
Biotekstilmateriālu zinātniskās pētnie-
cības laboratorija vadošās pētnieces 
Dr.sc.ing. Ingas Ļašenko vadībā. Tās 
pamatuzdevums ir veidot un koordinēt 

Biomateriālu un biomehānikas 
profesora grupa Būvniecības 
fakultātes sastāvā bija izveidota 
1998. gadā uz šīs fakultātes 
Biomateriālu un biomehānikas 
profilinstitūta bāzes. Savukārt, 
šis profilinstitūts izveidojās 
1994. gadā uz RTU patstāvīgās 
struktūrvienības - Biomehānikas 
ZPL - bāzes.  Šī laboratorija 1987. 
gadā tika pārcelta uz toreizējo Rīgas 
Politehnisko institūtu no Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Polimēru 
mehānikas institūta, kad par RPI 
zinātņu prorektoru sāka strādāt šīs 
laboratorijas dibinātājs un vadītājs 
profesors Ivars Knēts. 

starpdisciplinārus zinātniskos pētīju-
mus jaunu biotekstilmateriālu izstrā-
dei un esošo kvalitātes uzlabošanai, 
atbilstoši vadošo pasaules biotekstil-
materiālu pētniecības centru pieredzei 
un eksistējošiem ISO standartiem, 
iesaistot biotekstilmateriālu pētniecībā 
tekstilmateriālu tehnologus, biome-
hāniķus, ķīmiķus, fiziķus, biologus, 
mediķus u.c. nozaru zinātniekus.

RTU BZPL vadītāji: 
Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa (2006-2010)

Dr.sc.ing. Rūdolfs Cimdiņš (1995-2006)



Lietišķās ķīmijas institūts dibināts 
2006. gadā, iekļaujot tā sastāvā 
Ķīmijas katedru ar attiecīgajām 
mācību laboratorijām, kā arī 
Degvielu kvalitātes kontroles un 
Vides ķīmijas laboratorijas. 
Ķīmijas katedra savukārt dibināta 
2002. gadā, apvienojot Vispārīgās 
ķīmijas, Organiskās ķīmijas un 
Neorganiskās, analītiskās un fizikālās 
ķīmijas katedras. 
Institūta zinātnisko tematiku 
neapšaubāmi ir ietekmējuši 
pētījumi, kuri savā laikā tika veikti 
minēto katedru ietvaros. 

MĀCĪBU DARBS
Lietišķās ķīmijas institūts atbild par 
studiju programmas „Ķīmija” realizā-
ciju bakalaura, maģistra un doktora 
studiju līmeņos un nodrošina minēto 
studiju programmu izpildi. Institūta 
mācību spēki pasniedz ne tikai studiju 
programmas „Ķīmija”, bet arī studiju 
programmu „Ķīmijas tehnoloģijas” 
un „Materiālzinātnes” priekšmetus, kā 
arī veic visu RTU studentu apmācību 

studiju priekšmetos „Vispārīgā ķīmija” 
un „Inženierķīmija”. Institūta galve-
nais uzdevums ir nodrošināt bāzes 
izglītību ķīmijā, bet tas piedāvā arī 
plašu tematiku bakalaura un maģistra 
kvalifikācijas un doktora promocijas 
darbu izstrādei un tā rīcībā ir mo-
dernas iekārtas eksperimentālā darba 
nodrošināšanai. Visi mācību spēki ir 
zinātņu doktori vai habilitētie zinātņu 
doktori un veic zinātnisko darbu, bet 

LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS INSTITŪTS

visi zinātniskie darbinieki piedalās 
studiju procesa nodrošināšanā. Ciešā-
kā sadarbība studiju procesa realizā-
cijā Lietišķās ķīmijas institūtam ir ar 
LOSI, LU CFI un LV KĶI.

ZINĀTNISKAIS DARBS
Institūtam ir divi galvenie zinātniskā 
darba virzieni: 
1) Optoelektronikas un informācijas 
tehnoloģiju mezglu izveidei nepiecie-
šamo vielu un materiālu sintēze (OE);
2)  Biodegvielu ieguves un izmantoša-
nas tehnoloģiju izstrāde (BD).

OE tematika ir saistīta ar jaunu 
hromoforu, luminoforu un strāvas 
nesējus vadošu slāņu izstrādi saules 
elementiem un organiskām gaismu 
emitējošām ierīcēm. Pētījumu virziens 
tiek attīstīts ciešā sadarbībā ar LU CFI. 
Informācijas tehnoloģijas daļā tiek 
strādāts pie oriģinālu elektrooptisku 
modulatoru izstrādes (kopā ar LU CFI) 
un jaunu materiālu izstrādes informā-
cijas hologrāfiskam ierakstam (kopā ar 
RTU TFI). OE virzienam nosacīti var 
tikt pieskaitīti arī pētījumi nanomate-
riālu, piemēram, grafēna jomā.



LIETIŠĶĀS
ĶĪMIJAS

 INSTITŪTS

Īpaši jāatzīmē profesora
O. Neilanda sāktos pētījumus 
nelineāro hromoforu un katalītiskās 
oksidēšanas zinātniskajos virzienos, 
kurus šodien sekmīgi turpina 
profesori V. Kampars, V. Kokars un 
S. Čornaja. Biodegvielu tematiku 
izveidoja un turpina attīstīt profesors 
V. Kampars. Institūtam ir labi 
attīstīta pētījumu infrastruktūra, 
kas ietver specializētas sintēzes,  
hromatogrāfijas, spektroskopijas 
un šķidro degvielu pētījumu 
laboratorijas ar modernu 
ekipējumu. Liela institūta pētījumu 
daļa joprojām vairāk pieder 
fundamentālajiem pētījumiem, 
tomēr institūts īpašu vērību pievērš 
lietišķo pētījumu paplašināšanai 
un tādu inovatīvu tehnoloģisku 
risinājumu meklēšanai, kuri varētu 
tikt realizēti ražošanā. 
Institūta direktors ir 
profesors Valdis Kampars.

BD tematika ir saistīta ar ķīmisko 
un termoķīmisko metožu izstrādi 
biomasas pārstrādei degvielās. Šeit 
ietilpst biodīzeļdegvielas sintēzes 
metožu pilnveidošana, glicerīna pār-
strāde vērtīgos tirgus produktos, ogļ-
ūdeņražu sintēze no augu eļļas, kā arī 
atšķirīgas izcelsmes biomasas pirolīze, 
gazifikācija, hidrotermāla pārstrāde, 
hidrodeoksigenēšana un sašķidrinā-

Es vienmēr esmu domājis, ka mana 
dzīve pamatojas uz citu darbiem 

un domām. Tādēļ man jāpaplašina 
sevi, lai dotu pasaulei tikpat, cik 

saņēmu un turpinu saņemt.

(A. Einšteins)

šana. Atsevišķas sadaļas veido jaukto 
degvielu kvalitātes kontrole un nodro-
šināšana un katalizatoru izmantošana 
un jaunu katalizatoru izstrāde minēto 
procesu realizācijai. Pētījumi tiek 
attīstīti sadarbībā ar FEI.

Bez galvenajiem virzieniem tiek 
veikti pētījumi arī teorētiskajā 
organiskajā ķīmijā, vides kvalitātes 
kontroles nodrošināšanā un otrreizējo 

izejvielu izmantošanā.
Zinātniskā darba nodrošināšanai 

institūts ir izveidojis modernu 
infrastruktūru un iesaistījis jaunus 
un perspektīvus darbiniekus, no 
kuriem 7 studē doktorantūrā. Institūta 
zinātnisko pētījumu rezultāti trīs reizes 
ir tikuši iekļauti LZA veidotajā 10 gada 
labāko valsts zinātnisko sasniegumu 
sarakstā. 



MĀCĪBU PROCESS
Izmantojot Eiropas un ASV augst-
skolu pieredzi, PI mācību spēki un 
zinātniskie darbinieki izveido un no 
1999. gada īsteno jaunu studiju 
programmu “Materiālzinātnes.” 

Programma nodrošina materiālzi-
nātnes speciālistu sagatavošanu inže-
nierzinātņu bakalaura un maģistra 
akadēmisko grādu līmenī ar iespēju 
turpināt studijas doktorantūrā. Kopā 
ar citiem institūtiem tiek nodrošināts 
mācību process programmās «Ķīmi-

ja», «Ķīmijas tehnoloģija».
2003. gadā sekmīgākai sazarotā stu-

diju darba organizēšanas pilnveidoša-
nai tiek atjaunota Polimēru materiālu 
tehnoloģijas katedra. Par tās vadītāju 
kļūst profesore Skaidrīte Reihmane. 

ZINĀTNISKAIS DARBS
PI pētāmo kompozītmateriālu klāstā ir 
praktiski viss makro, mikro, submikro 
un nanolīmeņa struktūru kompozīt-
materiālu veidu spektrs: dispersi pildīti, 
stiegroti, slāņaini un hibrīdkompozīti, 

Speciālistu sagatavošana, kā arī 
zinātniskie pētījumi polimēru mate-
riālu jomā Ķīmijas fakultātē aizsākās 
1958. gadā ar Polimēru ķīmiskās 
tehnoloģijas katedras izveidošanu 
(katedras dibinātājs profesors Vladi-
mirs Karlivāns).

1964. gadā tai pievienojas jaun-
dibinātā Polimēru kompozītmateriālu 
zinātniski pētnieciskā laboratorija.

Lai efektīvāk izmantotu intelektuālo 
un tehnisko potenciālu pētnieciskajā 
darbā, kā arī materiālzinību plašāku 
iekļaušanu studiju procesā, 1994. 
gadā abi kolektīvi apvienojas, izvei-
dojot Polimērmateriālu institūtu (PI). 
Līdz 2010. gadam PI vadīja profesors 
Mārtiņš Kalniņš, pašreiz institūta 
direktors ir vadošais zinātniskais 
pētnieks Jānis Zicāns. 

PI kļūst par fakultātes profilējošo 
struktūrvienību, kas piedāvā studiju 
programmas maģistra un doktora 
akadēmisko grādu iegūšanai ķīmijas 
inženierzinātņu polimēru materiālu 
un kompozītu tehnoloģijā, kā arī par 
atzītu pētniecisko centru polimēru 
kompozītmateriālu jomā.

izmantojot termoplastiskas un ter-
moreaktīvas polimērmatricas, kā arī 
savietotas polimēru kompozīcijas ar 
plašu reoloģisko, stiprības-deformācijas, 
relaksācijas, adhezīvo, termisko, magnē-
tisko, elektrisko, barjerīpašību un citu 
specifisku īpašību kopumu. Izstrādnes 
iecerētas izmantošanai pārklājumos, 
elektrostatisko lādiņu neitralizējošos un 
elektromagnētisko starojumu izolējošos 



POLIMĒRMATERIĀLU
 INSTITŪTS

Polimērmateriālu institūta 
zinātnisko pētījumu mērķis ir 
polimēru kompozītmateriālu 
dizaina teorētisko pamatu izstrāde 
un šo materiālu izgatavošanas 
tehnoloģisko procesu izveide. 
PI kolektīvs veic pētījumus polimēru 
kompozītmateriālu veidošanās 
procesā uz komponentu saskares 
virsmas un robežslāņu rajonos 
notiekošo procesu modelēšanas, 
kontroles, vadības un 
optimizēšanas jomā. 
Nozīmīgs PI pētījumu lauks ir 
polimēru materiālu reciklēšanas 
stratēģijas un atbilstošo 
tehnoloģisko risinājumu izveide.

materiālos, sensoros, augstfrekvenču 
ierīcēs, elektronikā un elektrotehnikā, 
būvniecībā, autobūvē, iesaiņojumam, 
medicīnā, militārajā rūpniecībā u.c.
Polimērmateriālu institūta zinātniskie 
pētījumi tiek veikti ES 7. ietvara program-
mu, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto 
projektu, ES atbalstīto projektu, Valsts 
programmu, Sadarbības projektu un LZP 
projektu  ietvaros.

No 1999. gada sekmīgi darbo-
jas Polimēru materiālu pārbaužu 
laboratorija (vadītājs Dr. ing. Jānis 
Zicāns). Latvijas Nacionālais Akredi-
tācijas birojs laboratoriju ir akreditējis 
atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025. 
Laboratorijas akreditācijas sfērā ir 

vairāk kā 30 testēšanas metodes.
PI rīcībā ir modernas iekārtas un 

aprīkojums, kas nepieciešamas pētījumu 
objektu izgatavošanai, to struktūras izpē-
tei un plaša īpašību spektra noteikšanai. 

To skaitā iekārtu kompleksi: kom-
ponentu savietošanai un kompozītu 
pārstrādei ar spiedliešanu, presēšanu 
un ekstrūziju, polimēru kausējumu 
reoloģisko īpašību pētīšanai, kompozītu 
un adhēzijas savienojumu stiprības de-
formatīvo īpašību izvērtēšanai, materiālu 
mehānisko un viskoelastisko īpašību no-
teikšanai, slogojot ar periodiski mainīgu 
slodzi, polimēru termomehānisko īpašī-
bu noteikšanai, polimēru kalorimetrisko 
īpašību pētīšanai, masas pārneses proce-
su izvērtēšanai materiālos un daudzi citi.

Zinātnisko darbu PI veic ciešā sadar-
bībā ar citiem RTU un LU institūtiem 
(Polimēru mehānikas institūts, Ciet-
vielas fizikas institūtu), Latvijas fizikāli 
enerģētisko institūtu, Latvijas Koksnes 
ķīmijas institūtu, kā arī partneriem 
Polijā, Čehijā, Itālijā, Vācijā, Ukrainā.

PI darbinieki regulāri konsultē 
Latvijas ražotājus dažādu polimēru 
materiālu ražošanas tehnoloģijas 
problēmu risināšanā, kompozītu 
dizainā, kā arī izgatavoto izstrādāju-
mu īpašību izvērtēšanā. PI sadarbojas 
ar gandrīz visiem lielākajiem po-
limēru materiālu pārstrādes uzņē-
mumiem Latvijā: SIA „Tenax”, SIA 
„Izoterms”, SIA „Poliurs”, SIA „PAA”, 
a/s „PET Baltija”, SIA „FEDAK” u.c



Rīgas Politehnikuma Ķīmijas nodaļas 
Tehniskās ķīmijas kursa programmā 
jau 1866./1867. mācību gadā bija 
sadaļas, kas veltītas gaisa un hidrau-
liskām javu saistvielām, porcelāna 
un māla izstrādājumiem, stikla 
ražošanai. 1873. gadā Silikātu tehno-
loģijas kursu uzticēja Maksimiliānam 
fon Glāzenapam (1845-1923), kuru 
uzskata par Silikātu tehnoloģijas 
zinātnes pamatlicēju Latvijā.
Silikātu tehnoloģijas katedra 
dibināta 1947. gada 1. oktobrī. 
1994. gadā uz Silikātu tehnoloģijas 
katedras bāzes izveidots Silikātu 
materiālu institūts. 
Par vienu no institūta 
struktūrvienībām kļūst arī silikātu 
tehnoloģijas katedra, kura 1999. 
gadā tiek pārveidota par Silikātu 
materiālu tehnoloģijas profesora 
grupu, bet 2007. gada 20. jūnijā ar 
Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 
lēmumu tiek atjaunota katedra ar 
izmainītu nosaukumu, kas raksturo 
jau nostiprinājušos mācību un 
zinātniskās darbības virzienus 
– Silikātu, augsttemperatūras 
un neorganisko nanomateriālu 
tehnoloģijas katedra.

Katedras ilggadējie vadītāji tās 66 
pastāvēšanas gados bijuši profesori 
Jūlijs Eiduks (1947. -1980.) un Uldis 
Sedmalis (1980. - 1999.). No 1999. 
gada Silikātu materiālu tehnoloģijas 
profesora grupu (kas 2007. g. pārvei-
dota Silikātu, augsttemperatūras un 
neorganisko nanomateriālu tehno-
loģijas katedrā) un no 2000. gada 
arī Silikātu materiālu institūtu vada 
profesors Gundars Mežinskis.

Sākot ar 2001.-2002. gadu Sili-
kātu materiālu institūta mācību un 
zinātniskajā darbā sākas ievērojamas 
izmaiņas, kas saistāmas ar Silikātu 

materiālu tehnoloģijas profesora 
grupas pasniedzēju piedalīšanos fa-
kultātes Materiālzinātņu programmas 
realizācijā un pētījumu uzsākšanu 
divu EK 5. ietvara projektu izstrādē. 

MĀCĪBU DARBS
Galvenie lekciju kursi specializācijā 
„Silikātu un augsttemperatūras mate-
riālu ķīmija un tehnoloģija” ir  silikātu 
materiālu ķīmija un tehnoloģija, 
augsttemperatūras materiālu fizikālā 
ķīmija, kristalogrāfija un kristālķī-
mija, mineraloģija, būvkeramikas, 
smalkeramikas, stikla,  saistvielu 

ķīmija un tehnoloģija, kā arī sola-gela 
tehnoloģija. 

Iespējams specializēties arī neorga-
nisko nanomateriālu ķīmiskajā teh-
noloģijā, jo ar 2010./2011. m.g. notiek 
uzņemšana akadēmiskajā maģistru 
programmā „Materiālu nanotehno-
loģijas”.  Šajā programmā katedras 
mācību spēki nodrošina 8 priekšmetu 
pasniegšanu:
• Nanomēroga objektu pētīšanas 
metodes; 
• Neorganisko nanomateriālu ķīmija 
un ķīmiskās ieguves metodes;
• Standartizācija un metroloģija nano-
tehnoloģijā;
• Nanostrukturētas elektrokeramikas 
fizikālā ķīmija;
• Oksīdu nanomateriāli;
• Neorganisko nanodaļiņu ķīmija un 
tehnoloģija;
• Nanoporainie materiāli;
• Nanostrukturētas plānās kārtiņas un 
sola-gēla pārklājumi. 

Programmas direktors ir 
prof. G. Mežinskis un tā akreditēta 
līdz 2018. gada 31. decembrim.

Katru gadu bakalaura un maģistra 
studiju līmeņa studenti tiek informēti 
par iespējamajām nobeigumu darbu 
tēmām. Katedrā šīs potenciālās tēmas 
tiek apkopotas no mācību spēku 
priekšlikumiem. Papildus tam studen-
ti var ierosināt tēmu, kas viņiem šķiet 
noderīga no turpmākās viņu darba-
vietas perspektīvas, kā arī uzņēmumi 
var piedāvāt tos interesējošās tēmas. 
Līdz ar to bakalaura un maģistra 
tēmas varētu liecināt par studentu 
ieinteresētības līmeni perspektīvā 
izmantot savas zināšanas kādā rūp-
niecības nozarē, vai arī orientāciju uz 
zinātnisko darbu augstskolā.

Silikātu materiālu institūta  darbinieki 2013. gada 18. maijā. 
1.r., sēdus zālienā, no kreisās: doktorants Māris Rundāns, maģistrante Anete Veženkova, 

doktorante Aļona Gabrene; docents Andris Šutka, doktorante Ieva Zaķe-Tiļuga, zinātniskā 
asistente Santa Lagzdiņa, asociētā profesore Linda Krāģe.

1.r., stāvot, no kreisās: vad. pētnieks Laimonis Bīdermanis, vad. pētnieks, 
Andris Cimmers, vad. pētniece Ilona Pavlovska, asociētā profesore Inna Juhņeviča, 

vad.pētniece Inta Vītiņa, profesors Gundars Mežinskis, docente Ruta Švinka, doktorante 
Margarita Karpe, asoc.profesore Gaida Maruta Sedmale, Silvija Igaune-Blumberga, vad. 

pētniece Janīna Sētiņa.
2.r., stāvot, no kreisās: zinātniskais asistents Artūrs Plūdons, pētniece Lauma Lindiņa, 
maģistrante Inta Barbane, zinātniskais asistents Laimons Timma, maģistrants Andrejs 

Šiškins, doktorante Ludmila Mahņicka, asociētā profesore Ingunda Šperberga, doktorants 
Kaspars Mālnieks, maģistrants Artūrs Korovkins.



ZINĀTNISKAIS DARBS
Zinātnisko pētījumu pamatvirziens 
saistāms ar silikātmateriālu (kerami-
ka, stikls, saistvielas), neorganisko  
nanomateriālu un augsttemperatūras 
nemetālisko materiālu ķīmiju un 
tehnoloģijas pamatu izstrādi. Kera-
mikas ķīmijā un tehnoloģijā galvenā 
uzmanība tika pievērsta Latvijas mi-
nerālām izejvielām un izmantošanai 
tautsaimniecībā. Intensīvi pētījumi un 
praktiskā darbība tika veltīti dabīgo 
un mākslīgo akmens materiālu res-
taurācijai un konservācijai, materiālu 
korozijas izpētei un praktisko restau-
rācijas programmu izstrādei. Augsta 
līmeņa zinātniskie pētījumi tika veikti 

sola-gēla tehnoloģijā. Galvenais fi-
nansējuma avots zinātnisko pētījumu 
veikšanai pēdējo 10 gadu laikā bija 
sadarbības programmām piešķirtie 
līdzekļi, starptautiskie zinātniski pēt-
nieciskie darbi un Eiropas Savienības 
projekti. Kopējais zinātnisko darbu 
finansējums pēdējo 10 gadu laikā 
pārsniedzis 3 160 000 LVL.

Vairāk kā 1/3 no piesaistītā finansēju-
ma, jeb 1 258 557 LVL novirzīti uz jaunu, 
mūsdienu prasībām atbilstošu pētniecis-
ko un tehnoloģisko iekārtu iegādei. 

SMI galvenās pētnieciskās iekārtas:
• N2 adsorbcijas porozimetrs “Nova 
1200 E-Series, Quantachrome Instru-
ments” un Hg porozimetrs “Pore Mas-

SMI šobrīd iekļautas 
5 struktūrvienības un tiek atbalstīta 
RTU Silikātu materiālu testēšanas 
laboratorijas darbība:
• Silikātu, augsttemperatūras un 
neorganisko nanomateriālu tehnolo-
ģijas katedra (2007. g.);
• Stikla un keramikas laboratorija 
(1961. g.);
• Akmens materiālu konservācijas un 
restaurācijas centrs (1995. g.);
RTU Silikātu materiālu testēšanas 
laboratorija (1999. g.)
• Materiālu virsmas morfoloģijas 
un struktūras analīzes laboratorija 
(2007. g.);
• Nanodaļiņu un nanomateriālu 
ķīmiskās tehnoloģijas laboratorija 
(2007. g.), 
kuru ietvaros norit mācību un 
pētnieciskais darbs, kurš saistīts ar 
mūsdienu prasībām un attīstības 
tendencēm.

SILIKĀTU 
MATERIĀLU 
INSTITŪTS

ter 33 Quantachrome Instruments”;
• Diferenciāli termiskās un termo-
mehāniskās analīzes iekārta “SETSYS 
Evolution TGA-DTA/TMA SETA-
RAM” temperatūrām līdz 1750 oC;
• Rentgenstaru difraktometrs “Rigaku 
Ultima +”;
• Atomu spēka mikroskops “VEECO 
CP II Scanning Probe Microscope”;
• Skenējošais galda elektronu mikro-
skops „Hitachi Table Top Microscope 
TM 3000”;
• Augstas izšķirtspējas lauka emisijas 
(Šotki) zema vakuuma elektronu mik-
roskops „FEI Nova Nano SEM 650” 
(http://www2.ktf.rtu.lv/MKF_lv/SMI/
lat/par-mums/). 



Par jaundibinātā institūta direktoru 
kļuva Anatolijs Prančs. No Fizikas 
katedras akadēmiskā personāla par 
valsts profesoriem 1998. g. tika ievēlēti 
habilitētie doktori Andris Ozols un 
Artūrs Medvids un vienlaicīgi Fizikas 
katedru sadalīja trīs profesoru grupās: 
Cietvielu fizikas profesora grupa, 
vadītājs prof. Anatolijs Prančs; Staro-
juma inženierfizikas profesoru grupa, 
vadītājs prof. Andris Ozols; Konden-
sētās vielas inženierfizikas profesora 
grupa, vadītājs prof. Artūrs Medvids. 

Pusvadītāju fizikas zinātniskās 
pētniecības laboratoriju vadīja 
Artūrs Medvids. 1999. g. 12. oktobrī 
par valsts profesoru cietvielu fizi-
kā ievēl Dr. habil. phys. Māri Kniti, 
un viņš oficiāli pārņem Cietvielu 
fizikas profesora grupas vadību.

1999. g. jūnijā par TFI direkto-
ru tika ievēlēts asociētais profesors 
Māris Knite un viņa vadībā institūta 
kolektīvs pārcēlās uz telpām Āzenes 
ielā 14/24 Ķīmijas tehnoloģijas 
fakultātes paspārnē, jo Kaļķu ielas 1a 

korpusa vietā bija paredzēts uzcelt 
Rīgas Rātsnamu. Fiziķu ienākšana 
ķīmiķu kolektīvā veicināja materiāl-
zinātnes attīstību fakultātē un kļuva 
par vienu no iemesliem fakultātes 
nosaukuma maiņai. Ar 2000. g. 
31. janvāra RTU Senāta lēmumu 
Nr. 446 Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti 
pārdēvēja par Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāti (MLĶF). 
Ar 2000. g. 27. marta  RTU  Senāta 
lēmumu Nr. 448  Tehniskās fizi-
kas institūts juridiski tiek iekļauts 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmi-
jas fakultātes (MĶF) sastāvā. 

2001. gada 1. septembrī darbu 
uzsāka RTU Astronomijas un fizi-
kas profesoru padome (vēlāk tā 
pārtapa par RTU un Daugavpils 
Universitātes Astronomijas un 
fizikas Apvienoto profesoru pado-
mi.) RTU Senāts apstiprināja par tās 
priekšsēdētāju prof. Andri Ozolu. 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks 
ir prof. Māris Knite, loceklis – prof. 
Arturs Medvids. Padomes sekretāre 

ir asoc. prof. Ilze Klincāre. Pado-
me darbojas TFI telpās. Līdz 2013. 
gadam padomē ir ievēlēti un pārvē-
lēti daudzi RTU un DU profesori un 
asociētie profesori fizikas nozarē.

MĀCĪBU DARBS
Institūta mācībspēki docē obligātos 
priekšmetus „Fizika”, Tehnoloģiju fizi-
kālie pamati” un „Materiālu struktūra 
un īpašības” bakalauru studijās, inže-
nierstudijās un profesio-nālās studijās. 
Maģistra studijās institūta mācībspēki 
pasniedz obligāto priekšmetu „Jauno 
materiālu fizika” un Nanomateriālu 
fizika un to iegūšanas fizikālās meto-
des”. TFI direktora M. Knites vadībā 
sadarbībā ar citiem MLĶF institūtiem 
2004. gadā izveidota akadēmiskā 
doktora studiju programma „Mate-
riālzinātne” kurā TFI profesori vada 
nodarbības priekšmetos „Materiālzi-
nātne”, „Viedo materiālu un sensoru 
fizika”, „Nanostrukturētu materiālu 
fizika”, „Optiskā ieraksta fizika”, 
„Pusvadītāju fizika”, „Cietvielu elek-
tronikas pamati”, „Materiālu apstrādes 
lāzertehnoloģijas”, „Materiāli informā-
cijas ierakstam”, „Pusvadītāju materiā-
li un ierīces” u.c., kā arī vada pedago-
ģisko praksi specialitātē. TFI paspārnē 
ir izveidota arī promocijas padome 
„RTU P-18” materiālzinātnes nozarē 
ar tiesībām piešķirt fizikas doktora un 
inženierzinātņu doktora zinātniskos 
grādus. Līdz 2012. gadam šajā pado-
mē ir aizstāvēti četri Dr. Phys. un seši 
Dr. sc. ing. promocijas darbi. Mate-
riālzinātnes jaunie doktori par saviem 
promocijas darbiem ir ieguvuši 2 
Loreal balvas, Siemens balvu, Latve-
nergo balvu un LZA Ludviga Jansona 
un Māra Jansona vārda balvu fizikā.

Fizikas katedra (1958. – 1994.)
Tehniskās fizikas institūts (no 1994.)

Vadītāji (direktori):
Docents J. Klāss līdz 1965. gadam
Docents U. Upmanis (1965.-1976.)
Docents J. Bērziņš (1976.-1986.)
Docente A. Kalnača (1986.-1993.)
Profesors A. Prančs (1993.-1999.)
Profesors M. Knite no 1999. gada

Fizikas katedra RPI tika izveidota 
1958. gadā. No 1964. gada tā bija 
Aparātu būvniecības un automa-
tizācijas fakultātes sastāvā. Ar RTU 
Senāta 30. maija lēmumu Nr. 394 
par Tehniskās fizikas institūta (TFI) 
izveidošanu uz Fizikas katedras un 
Pusvadītāju fizikas zinātniski pēt-
nieciskās laboratorijas bāzes fiziķus 
iekļāva Transporta un mašīnzinību 
fakultātes sastāvā. 



ZINĀTNISKAIS DARBS
1999. gadā pēc iekļaušanās MĶF 
sastāvā, TFI akadēmiskā personāla 
zinātniskajā darbībā izveidojās 
jauni zinātniskie virzieni. 

Prof. M. Knite uzsāka aktīvu 
sadarbību ar Polimēru materiālu 
institūta un Silikātu materiālu insti-
tūta zinātniekiem, kā arī 2000. gadā 
noslēdza sadarbības līgumu ar A/S 
BGF. Rezultātā Cietvielu fizikas 
profesora grupa pašreiz strādā šādos 
virzienos: lāzera starojuma inducētas 
fāžu pārejas un struktūras izmai-
ņas viedo matetriālu plānās kārtās; 
polimēru matricas un elektrovadošu 
nanodaļiņu kompozītu struktū-
ras dizains, izstrāde un pētīšana ar 
nolūku iegūt jaunus sensormateriālus; 
optiski aktīvu polimēru nanokom-
pozītu dizains, izstrāde un pētīšana. 
Iekļaujoties vairāku LZP sadarbības 
projektu izstrādē, kā arī divu valsts 
programmu „Materiālzinātne” izpildē, 
M. Knite ir izveidojis moderni apgā-
dātu Materiālu fizikas laboratoriju 
ar iekārtām viedo nanomateriālu 
izstrādei un datorizētām iekārtām 
dažādu sensorefektu pētīšanai.

Prof. A. Ozola zinātniskajā grupā 
sadarbībā ar Lietišķās ķīmijas insti-
tūtu darbs ir norit šādos galvenajos 
virzienos: materiālu (amorfo halkoge-
nīdu, organisko azosavienojumu un 
fotorefraktīvo kristālu) īpašību izpēte 
ar hologrāfisko režģu spektroskopi-
jas un citām optiskajām metodēm; 
dinamiskā hologrāfija, ieskaitot četru 
viļņu mijiedarbi un viļņu frontes 
inversiju; polarizācijas hologrāfija; 
pikosekunžu lāzerimpulsu izplatī-
šanās izpēte optiskajās šķiedrās.

A. Ozola zinātniskā grupa kopš 
1999. gada ir veikusi četru LZP 
projektu izstrādi un piedalījusies divu 
Valsts programmu izpildē multi-
funkcionālo materiālu jomā, kā arī 
ERAF projektā „Ātrdarbīgo optisko 
piekļuves tīklu un elementu izstrāde”.

Zinātniskais darbs tiek veikts 
MLĶF Materiālu optikas zinātniski 
pētnieciskajā laboratorijā, kuras rīcībā 
ir divas hologrāfiskās iekārtas uz 
vibroizolētiemm optiskajiem galdiem, 
10 lāzeri (tajā skaitā divi cietvielas, 
divi He-Ne gāzes un seši pusvadītāju 
lāzeri), kā arī pikosekunžu lāzerspek-
trometrs uz YAG:Nd3+ lāzeru bāzes.

Kondensētās vielas inženierfizi-
kas profesora grupai prof. Artūra 
Medvida vadībā ir cieša sadarbī-
ba ar Silikātu materiālu institūtu 
un Pusvadītāju fizikas zinātniski 
pētnieciskās laboratorijas zinātnisko 
pētījumu pamatvirziens saistāms ar 
pusvadītāju (Si, Ge, SiGe, CdTe, SiC) 
kvantu konusu, mikro konusu un p-n 
pāreju veidošanu ar jaudīgo lāzera 
starojumu un tehnoloģijas pama-
tu izstrādi. Pirmo reizi ir parādīta 
iespēja veidot struktūru ar mainīgo 
aizliegtas zonas platumu (varizo-
nu) elementāro pusvadītāju kvantu 
konusos. Ir pierādīts, ka šo struktūru 
var pielietot jauna paaudzes saules 
elementu, gaismas diožu un elektronu 
avotu izveidē, kas veicinās efektīvā-
ku enerģijas resursu izmantošanu.  

Institūta zinātnieki veic pētīju-
mus vairāku starptautisku un ES 
finansētu projektu (piemēram, 
MATERA Plus) ietvaros. TFI kopu-
mā ir iesaistīts 7. Valsts nozīmes 
pētniecības centra („LATNANO”) 
projekta realizācijā un tā ietvaros 
2013. gadā iegādājis modernu AFM 
– Raman mikroskopu „RENIS-
HAW inVia Raman Microscope”. 

TEHNISKĀS
FIZIKAS

INSTITŪTS

TFI zinātniskā darba rezultāti ir 
publicēti tādos SCI žurnālos kā Jour-
nal of Optical Society of America B, 
Radiation Effects and Defects in 
Solids, Journal of Optics A: Pure and 
Applied Optics Journal of Non-
Crystalline Solids , Physica Status 
Solidi (c), Thin Solid Films, Optical 
Materials, Central European Journal 
of Physics, Applied Surface Science, 
Materials Science and Engineering 
C, Ferroelectric, Journal of Nanosci-
ence and Nanotechnology, Sensors 
& Actuators: A. Physical, Advanced 
Engineering Materials u.c.



 MĀCĪBU DARBS
Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra 
(ATTK)  nodrošina Apģērbu un tekstila 
tehnoloģiju studiju programmu trīs 
līmeņos: 
• profesionālā bakalaura, 
• profesionālā maģistra un 
• doktora.
Bakalaura profesionālā studiju 
programma (4 gadi) paredz iespēju 
specializēties:
• apģērbu konstruēšanā,
• apģērbu tehnoloģijā,
• tekstila tehnoloģijā (vērpšana, 
aušana, adīšana),
• apģērbu un tekstila patēriņzinībās.

Studijas iespējamas arī neklātienē 
(5 gadi). 
Profesionālās maģistra studijas ilgst 
1,5 gadus.

Dizaina un materiālu tehnoloģiju 
katedra (DMTK) nodrošina Materiālu 
tehnoloģijas un dizaina profesionālās 
bakalaura studijas (4 gadi) ar iespēju 
specializēties tekstiliju, apģērbu, koka 
un ādas izstrādājumu dizainā un teh-
noloģijās. Absolventiem tiek piešķirta 
produkta dizainera kvalifikācija.
Profesionālās maģistra studijas 
Materiālu dizaina un tehnoloģiju 
programmā ilgst 2 gadus. 

Labākie absolventi studijas turpina 
doktorantūrā. TTDI studenti savus 
darbus demonstrē ikgadējā modes 
skatē „Ķīpsalas pavasaris” un 
izstādē „Dizaina kods”.  Studenti 
aktīvi izmanto starptautiskās 
apmaiņas iespējas, lai semestri 
mācītos vai praktizētos kādā no 
partneraugstskolām vai zinātniski 
pētnieciskajos institūtos.

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un 
dizaina institūts (TTDI) Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē 
iekļauts kopš 2002. gada. TTDI zināt-
niskā darbība piederīga Materiālzi-
nātnes nozares Tekstila un apģērbu 
tehnoloģiju, kā arī Koksnes materiālu 
un tehnoloģijas apakšnozarēm. 
Inženieri tekstilfabrikām Latvijā tika 
gatavoti jau kopš Rīgas Politehniku-
ma pirmsākumiem. 1958. gadā, kad 
tika atjaunots Rīgas Politehniskais 
institūts, no Latvijas Universitātes 
uz RPI Mehānikas fakultāti pārgāja 
Šķiedru materiālu katedra, kuras 
attīstības un transformāciju rezultātā 
ir izveidojies tagadējais TTD institūts.

Šobrīd TTDI veido divas katedras: 
• Apģērbu un tekstila tehnoloģiju 
katedra (ATTK) un 
• Dizaina un materiālu tehnoloģiju 
katedra (DMTK)

Mariannas Greckas maģistra darbs (Apģērbu 
un tekstila tehnoloģijas studiju programma) 

izstādē “Printed Electronics” Berlīnē 2012. gadā

Apģērbu un tekstila tehnoloģijas bakalaura 
studiju absolventes Jeļenas Aleksandravičūtes 

kolekcija „Atkusnis” studentu modes skatē 
„Ķīpsalas pavasaris 2013”

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts kolektīvs izlaiduma dienā 2013. gada 4. jūlijā pie 
rekonstruētās ēkas Āzenes ielā 18



TEKSTILMATERIĀLU 
TEHNOLOĢIJU UN 

DIZAINA  INSTITŪTS

ZINĀTNES DARBS
TTDI zinātniskie pētījumi saistīti ar 
tekstiliju, apģērbu un koka izstrādājumu 
projektēšanas un ražošanas procesu 
pilnveidošanu. Pēdējos gados ir ievē-
rojami paplašinājusies TTDI pētījumu 
tematika. Sadarbībā ar MLĶF Polimēr-
materiālu institūtu un Tehniskās fizikas 
institūtu, kā arī citām Latvijas un ārval-
stu zinātniskajām institūcijām, uzsākti 
vairāki starpnozaru pētījumi: 

• jauna veida funkcionālo tekstiliju 
izstrāde izmantojot dabiskos šķiedru 
materiālus,
• tekstilmateriālu īpašību modifikācija 
ar metālu un metālu oksīdu nanopār-
klājumiem,
 apģērbu funkcionālo īpašību paplaši-
nāšana ar integrētām elektroniskajām 
sistēmām,
• īpašuzdevumu apģērbu projektēšanas 
un novērtēšanas metožu pilnveidošana.

Rekonstruētās TTDI un Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes ēkas iekšskats 
2013. gada 10. jūnijs

Materiālu tehnoloģiju un dizaina bakalaura studiju 
absolventu darbu izstādes „Dizaina kods 2013” fragments

3. kursa doktorante A. Šutka
pie nano elektrovērpšanas iekārtas

Mobilākie TTD institūta studenti 
ir doktoranti, kas piedalās 
apmaiņas/pētījumu programmās 
pētnieciskajos institūtos un 
universitātēs (Poznaņas Dabas 
šķiedru un medicīnas augu 
pētnieciskais institūts, Leibnica 
Lauksaimniecības pētnieciskais 
institūts Postdamā, Āhenas 
Tehnoloģiskā universitāte, Kauņas 
Tehnoloģiju universitāte), kur 
veic pētījumus uz modernām 
iekārtam. Pētījumu rezultātus 
atspoguļo starptautisku konferenču 
referātos, zinātniskās publikācijās 
un promocijas darbos. Mobilitāti 
veicina ERASMUS programmas, kā 
arī stipendijas doktorantūras studiju 
atbalstam. Šis atbalsts ļauj piedalīties 
vismaz divās starptautiskās 
konferencēs ārpus Latvijas. 
TTDI līdzdalība VNPC programmā 
ļauj iegādāties arī modernu 
aparatūru zinātnisko pētījumu 
veikšanai, t.sk. laboratorijas iekārtu 
nanošķiedru iegūšanai.



zinātniekiem Latvijā attīstīja biomateriālu 
izstrādi un pētniecību to pielietojumam 
rekonstruktīvajā medicīnā. 2012. gadā ar 
RTU Senāta lēmumu centram piešķirts 
Rūdolfa Cimdiņa vārds. Centrs atrodas 
rekonstruētā ēkā Pulka ielā 3/3.

RBIAC vadītāji: prof. Līga Bērziņa-
Cimdiņa (2006.-2013.), doc. Dagnija 
Loča (kopš 2013.).

MĀCĪBU DARBS
VĶT katedras mācību spēki vienlaikus ir 
aktīvi zinātnieki un konsultanti Latvi-
jas rūpniecībā tehnoloģiskos un vides 
jautājumos. Mācību darbā aktīvi piedalās 
2 profesori – L. Bērziņa-Cimdiņa, J. Ozo-
liņš; 2 asociētie profesori– D. Kalniņa, J. 
Vanags; 6 docenti – J. Mālers, I. Dreijers, 
V. Ščerbaks, J. Ločs, V. Lakevičs, D. Loča; 
5 lektori – A. Stunda-Zujeva, K. Šalma-
Ancāne, O. Medne, I. Spārīte, K. Ruģele;2 
asistenti – R. Seržāne, I. Kreicbergs.   

Studentu apmācībā tiek piesaistīti vies-
lektori no Latvijas un ārvalstīm. Mācību 
darbā savu karjeru aktīvi veido jaunie 
zinātnieki. 

Katedras mācību spēki piedalās visu 
MLĶF studentu studiju programmu 

VĶT institūta izveidošanas un piln-
veidošanās virzītājspēks ir izcilība jauno 
ķīmijas un materiālu inženieru-tehnolo-
gu sagatavošanā, kas balstīta uz studentu 
mācību darba integrāciju zinātniski 
pētnieciskā darbā un praksē. Institūta 
sekmīgu un aktīvu darbu ir veicinājuši 
struktūrvienību vadītāju kompetence un 
radoša attieksme pret laikmeta prasībām.

VĶT katedras (dibināta 1940. g.) va-
dītāji tās vēsturiskās attīstības gaitā: prof. 
Alfrēds Ieviņš (1941., 1944.-1954.), prof. 
Leonīds Osipovs (1955.-1974.), prof. 
Nikolajs Koroļkovs (1974.-1977.), prof. 
Jānis Avotiņš (1984.-1995.), doc. Iljo 
Dreijers (1977.-1984., 1995.-2002.), prof. 
Rūdolfs Cimdiņš (2002.-2006.), prof. 
Līga Bērziņa-Cimdiņa (kopš 2006.). 

RBIAC 2006. g. ir izveidots uz RTU 
Biomateriālu Zinātniski Pētnieciskās 
laboratorijas- BZPL bāzes, kas dibināta 
1996. gadā un sadarbībā ar citu nozaru 

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts (VĶTI), izveidots 2010. gadā, 
apvienojoties divām struktūrvienī-
bām: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
katedrai (VĶTK) un Rūdolfa Cimdiņa 
Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīs-
tības centram (RBIAC). 
Institūta direktore, 
profesore Līga Bērziņa-Cimdiņa

Rūdolfa Cimdiņa 
Rīgas Biomateriālu inovāciju
un attīstības centrs, 
direktore, docente Dagnija Loča

VĶTI vec. laborante G. Krieķe darbā ar 
gāzu absorbcijas iekārtu

VĶTI kolektīvs 2013. gada 16. maijā



Nevienu neinteresē, ko tu nevari, 
bet gan tas, ko tu vari.

Rūdolfs Cimdiņš

VISPĀRĪGĀS 
ĶĪMIJAS 

TEHNOLOĢIJAS 
INSTITŪTS

VĶTI direktore, VĶTK vadītāja 
prof. Līga Bērziņa-Cimdiņa un

RBIAC direktore doc. Dagnija Loča

ZINĀTNISKAIS DARBS
Galvenie zinātnisko darbu virzieni ir 
jaunu bio- un ekomateriālu tehnoloģiju 
izstrāde, kā turpinājums sistemātiskiem 
pētījumiem biomateriālu jomā, kas 
ievērojami intensificēti līdz ar infrastruk-
tūras attīstību un dažādu nozaru jauno 
zinātnieku piesaisti. 

Līdz ar RBIAC izveidošanu, darbi-
nieku skaits ir daudzkārt palielinājies, 
pētniecība ieguvusi starptautisku rak-
sturu un izstrādātie materiāli gūst arvien 
jaunus inovatīvus pielietojumus.

Pētniecības grupās izstrādāti jauni 
materiāli un tehnoloģijas, kas tiek piedā-
vātas ražotājiem: biomateriāli kaulaudu 
aizvietošanai un audu inženierijai; 
medikamentu imobilizācija biomateriā-
los; inovatīvi energoefektīvi ekomateriāli 
vides piesārņojuma novēršanai; Latvijas 

Pie skenējošā elektronu mikroskopa strādā 
VĶTI direktores vietnieks doc. J. Ločs

un līmeņu apmācībā, kā arī citu RTU 
fakultāšu (BF, TMF, EEF, IEVF) studentu 
apmācībā. Jaunās, modernās ķīmijas 
tehnoloģijas laboratorijās un inovāciju 
centrā studenti apgūst zināšanas ķīmijas 
un materiālu  tehnoloģijas procesos un 
aparātos, šo procesu datormodelēšanā, 
automatizācijā, ūdens sagatavošanas un 
attīrīšanas tehnoloģijās, videi draudzīgu 
materiālu tehnoloģijās.

Katedrā iespējams specializēties trīs 
virzienos: Vispārīgā ķīmijas tehnoloģijā, 
Biomateriālu ķīmijā un tehnoloģijā, 
Vides inženierzinātnēs.

Daudzi studenti jau no pirmā kursa 
piedalās zinātniskās pētniecības darbā 
un ikgadējās RTU un starptautiskās 
studentu konferencēs. Savos kvalifikā-
cijas darbos studenti izstrādā tehnolo-
ģiskus risinājumus Latvijas rūpniecībai 
un iesaistās jaunu inovatīvu materiālu 
un tehnoloģiju izstrādē, ko bieži turpina 
doktorantūras studijās.

Mūsu absolventi strādā Latvijas lielā-
kajos rūpniecības uzņēmumos, zinātnis-
ki pētnieciskos institūtos, ekspertīžu un 
sertifikācijas centros un mācību iestādēs 
– SIA „SAKRET”, A/S „Grindeks”, SIA 
„CEMEX”, SIA „Bio-Venta”, A/S „Dzin-
tars”, A/S „Aldaris”, Latvijas Organiskās 
sintēzes institūts, Rēzeknes Augstskola 
u.c., kā arī studē doktorantūrā ārvalstīs.

VĶTK prof. J. Ozoliņš 
mācību darbā ar studentēm

zemes bagātību izejvielas, to tradicionā-
lais un   netradicionālais pielietojums.

Infrastruktūras uzlabojumi un jauno 
zinātņu doktoru aktivitāte ievērojami 
uzlabojusi institūta kapacitāti. No 2010.-
2013. gadam publicētas 107 publikācijas, 
no tām starptautiski citējamas - 57, 
saņemti 8 Latvijas patenti par jaunu ino-
vatīvu materiālu un to iegūšanu tehnolo-
ģijām medicīniskam pielietojumam un 
vides aizsardzības problēmu risināšanai.  

VĶTI ir sadarbība ar pašmāju un 
starptautiskām universitātēm, kā arī pēt-
niecības centriem Latvijā, Vācijā, Somijā, 
Francijā, Argentīnā, Polijā, Lietuvā un 
Igaunijā. Kopā ar sadarbības partneriem 
VĶTI piedalās divu Valsts pētījumu 
programmu, divu Eiropas Sociālā fonda 
projektu un Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta izstrādē, kā arī ERA-NET 
MATERA projekta un divu Baltijas-Vā-
cijas Augstskolu biroja projektu izstrādē, 
aktīvi piedalās Valsts Nozīmes pētniecī-
bas centra izveidē.  Periodā 2010.-2013. 
g. organizētas 5 starptautiskas zinātniski 
pētnieciskas konferences.

VĶTK ABSOLVENTI 2003.-2013.
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